
Oponentní posudek na práci Jany Krajíčkové Edvard Beneš a otázka demise v únoru 
1948.

Práce sestává z úvodu, závěru a tří větších kapitol/tématických bloků statě (celkem 49 stran 
textu, nepočítaje úvodní stránky a seznam literatury, obligátní rozsah je tedy překročen). První 
blok se týká činnosti exilové reprezentace resp. kruhu kolem Beneše od Mnichova do konce 
2. světové války, druhý událostí let 1945-1948 (převážně vnitropolitických, méně zahraničně 
politických), třetí je chronologií samotných únorových událostí r. 1948.

Práce má výrazně deskriptivní charakter a způsobem výkladu se jedná spíše o tradičně a 
chronologicky pojatou práci historickou, než tématicky a analyticky zaměřenou práci 
politologickou. Co se zdrojů týče, byl zvolen přiměřeně rozsáhlý okruh relevantní sekundární 
a memoárové literatury, primární zdroje (pramenná edice) jsou zastoupeny jen zcela okrajově 
a stejně okrajově jsou i využity. (Specificky pak nerozumím tomu, proč byl použit a 
v seznamu literatury jmenován text Košického vládního programu, když jeho obsah je v textu 
stati (s. 27-28) podán nikoli s odkazem na něj, nýbrž s odkazem na jeho převyprávění ze 
stránek Úřadu vlády ČR).

Své cíle deklaruje autorka buď velmi obecně (analyzovat kroky a příčiny, které vedly Beneše 
k přijetí demise nekomunistických ministrů s. 7), nebo obecně a zároveň silně normativně 
(dokázat, že vývoj poválečného Československa nebyl v rukou jediného člověka, jak se 
neprávem soudí s. 7, podepřít argumentaci hájící Benešův postup s. 9). Vůbec, normativní 
rozměr práce je dobře patrný a to nejen ve formulaci cílů, ale i v textu samém (když např. 
opakovaně vytýká Benešovi, že po přijetí demise ministrů sám neabdikoval s. 52, 55). 
Normativnost je samozřejmě od vědecké práce neoddělitelná, nicméně autorka by měla 
v rámci obhajoby vysvětlit, jak se její postup slučuje s oním „empiricko-analytickým“ 
přístupem, k němuž se v úvodu hlásí (s. 7-8) a který staví právě na své údajné 
nonnormativnosti.

V úvodu práce nejsou formulovány žádné konkrétní výzkumné otázky, nenajdeme je ani 
v závěru, v rámci obhajoby by je tedy měla autorka představit a ukázat, jak se v jejím textu 
projevily. 

Jisté slabiny vykazuje také metodologické zakotvení práce. V úvodu se dozvíme, že práce 
využívá metodologického pluralismu (s. 7), což je bohužel to poslední, co se o autorčině 
metodologii v užším slova smyslu dozvíme. V čem tedy ten metodologický pluralismus 
spočívá, které teorie nebo přístupy z různých oborů autorka využila, jak je zkombinovala? 
Jedinou další metodologickou poznámkou je autorčino již zmíněné přihlášení k „empiricko-
analytickému“ přístupu, díky němuž je „práce pojímána komplexně“ a historická fakta jsou 
zkoumána jako příčina Benešova jednání (s. 8). Přiznávám, že mi není zcela jasné, co si pod 
tím mám představit. Chtěl bych se mýlit, ale obávám se, že to je jeden z projevů onoho
specifického způsobu uvažování části německé politologie 70. let – jeden z posledních 
mocných výkřiků metodologického pozitivismu – , o jehož rozšíření v domácím prostředí se 
tak neblaze zasloužili naši kolegové z jistého moravského města. Doporučuji tedy rovněž, aby 
autorka při své obhajobě jednak osvětlila svůj metodologický pluralismus, jednak aby blíže 
rozebrala „empiricko-analytický“ přístup a objasnila, v čem se podle ní liší od jiných přístupů 
a v čem je ho možné v její práci spatřovat.

Autorčin výklad role Edvarda Beneše i událostí v únoru 1948 je výrazně strukturalistický, ba 
možno hovořit přímo o retrospektivním determinismem (k něčemu došlo, ergo muselo k tomu 



dojít): např. ČSR se v r. 1945 dostala „definitivně“ do sféry vlivu SSSR (s. 26), ani postupná 
proměna politické situace v letech 1946-47 nemohla komunisty zastavit, protože o celé věci 
rozhodovala Moskva (s. 33), Beneš v únoru 1948 „sotva sám mohl zvrátit něco, co už jiná 
rozhodli v Moskvě dávno před všemi těmito událostmi“ (s. 50), osud ČSR „byl již v podstatě 
předurčený komunisty v Moskvě, kteří se svého cíle nehodlali za žádnou cenu vzdát“ (s. 55).
V rámci obhajoby by autorka měla učinit to, co opomněla v textu práce samé, tedy vysvětlit, 
co byly ony nejasné věci v pozadí, v Moskvě, jež podle ní předurčily vývoj do té míry, že 
žádný krok nějakého domácího aktéra po r. 1945 už nemohl vývoj zvrátit. Chápu, proč to 
autorka tvrdí – je-li cílem zbavit Beneše případné vinny, je tohle samozřejmě logická 
výkladová strategie – , jen by se o doklady měla podělit se čtenářem nebo se zkušební komisí.

Konečně – byť to má podružnější význam než svrchu zmíněná témata – , autorka by možná 
měla podepřít některá svá drobnější tvrzení. Např. že volební programy nekomunistických 
stran byly vágní a daly vyniknout programu komunistickému (s. 31). Četla autorka tyto 
programy? A pokud ano, opravdu ji třeba program sociálně demokratický, zhruba 
dvojnásobný až trojnásobný vůči komunistickému připadá vágní? A nemohl „faktor 
programu“ – vč. třeba skutečnosti, že v programové oblasti nebyly ke komunistickému návrhu 
Košického programu předloženy alternativy – spočívat spíše v tom, že po stránce programové 
si byly všechny tehdejší politické strany prostě velmi blízké?

Shrnutí: Práci doporučuji hodnotit známkou 2-3, v závislosti na průběhu obhajoby.

Martin Polášek, 4.9.2011




