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V předložené bakalářské práci se Jana Krajíčková zabývá zajímavým a stále aktualizovaným tématem 
politické činnosti a programu prezidenta Edvarda Beneše zasazeným do období let 1938-1948. Sleduje 
proměny a vývoj jeho politického programu v době protinacistického  odboje v období od Mnichova 
1938 až do jara 1945, a v období let 1945-1948, zakončeném demisí ministrů nekomunistických stran a 
nástupem komunistické moci v Československu. V práci se pokusila vyložit úsilí prezidenta Beneše 
a londýnského exilu o oduznání mnichovské smlouvy, o prosazení legitimity zahraniční československé 
reprezentace a cestu k formování a působení československého státního zřízení v zahraničí. Pozorně se 
věnovala proměnám vývoje i jednotlivým událostem v prostředí londýnské emigrace spojenými 
s aktivitami československých  politiků a mezním okamžikům vývoje zahraniční akce v uvedeném 
období. Sledovala též, jak vazby mezi těmito osobnostmi a spojeneckými státníky ovlivnily program a 
činnost odboje, a jak se promítaly do další orientace zahraničního odboje z hlediska jeho mezinárodního 
postavení. J. Krajíčková pozorně vyložila též důvody, které vedly E. Beneše k prosazování spojenectví se 
Sovětským svazem a ke spolupráci s československými komunisty, jejichž exilové vedení sídlilo za války 
v Moskvě. Autorka se pokusila vysvětlit, jaké byly představy prezidenta Beneše a jeho politických přátel 
o prioritách poválečné obnovy Československa po roce 1945, v čem se lišily od představ komunistů, a 
proč též i prezident podpořil spolupráci na nové politické bázi Národní fronty a nový vládní – košický – 
program. Dále autorka přehledně rekapituluje základní mezníky tříletého období poválečné existence 
lidově demokratického režimu – volby 1946, dopady vynucené československé neúčasti na Marshallově 
plánu, změny v mocenské strategii SSSR po roce 1946 a intenzivní nárůst komunistických snah k 
urychlení cesty za absolutní mocí od podzimu 1947 do února 1948. J. Krajíčková též připomíná spor o 
interpretaci Benešova postoje v době přípravy demise ministrů demokratických stran a důvody, které 
prezidenta nakonec dovedly k podvolení se komunistickému nátlaku a k přijetí demise. Kriticky J. 
Krajičková hodnotí omyly v postupu prezidenta, a to nejen v době vládní a politické krize v únoru a po 
únoru 1948. Srovnává jeho postoje a motivy jeho postupu v době Mnichova 1938 a ve dnech únorové 
vládní krize v roce 1948. Přes kritiku, která se snesla na prezidenta zejména kvůli jeho rozhodnutí a 
řešení krize v době února 1948, hodnotí autorka Edvarda Beneše jako osobnost, která se významně 
podílela na vzniku a budování Československa po roce 1918, a která měla výrazný podíl na 
znovuobnovení svobodné republiky  v roce . Práce je přehledně rozdělena do několika výkladových 
částí včetně úvodu a závěru. Přesto poněkud postrádám v jejich tématickém vymezení výraznější reflexi 
dalšího zásadního  a významného bodu Benešova programu obnovy – jeho vztah a výklad řešení 
německé otázky v Československu.  
 Práci J. Krajíčkové přesto pokládám v mnoha ohledech za zdařilou. Autorka přehledně 
zmapovala toto dramatické období dějin české politiky i československé státu a roli prezidenta Beneše. 
Oceňuji cílevědomost autorky s jakou přistupovala k přípravě a zpracování předložené práce a také 
zodpovědné hledání odpovědí či vysvětlení při objasnění řady otázek souvisejících s tématem práce.
 Předkládaná bakalářská práce Jany Krajíčkové svůj cíl splnila. Na základě studia literatury 
prokázala schopnost samostatné interpretace řady důležitých otázek souvisejících s  politickou a 
programovou činností druhého československého prezidenta Edvarda Beneše v letech 1938-1948. 
 
 Předkládaná bakalářská práce Jany Krajíčkové Edvard Beneš a jeho program obnovy svým 
zpracováním a obsahem splňuje požadovaná kriteria, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji 
ohodnotit ji stupněm  v ý b o r n ý . 
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