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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Autorka v bakalářské práci představila ve zkratce politický a organizační vývoj Komunistické strany 
Československa v letech 1945-1948 a upozornila na důležité faktory, které charakterizovaly postup KSČ za 
rozšířením a získáním moci. Položila si jako výchozí otázku, zda a do jaké míry byly poválečné parlamentní 
volby v ČSR v květnu 1946, ve kterých KSČ zvítězila, mezníkem, který vedl k urychlení mocenského nástupu 
komunistů. Jako na důležitý faktor prosazení vlivu KSČ upozornila autorka na program komunistů, který 
proklamovali cíleně nikoli jako stranický nýbrž jako celonárodní, který byl ztotožňován s vládním ´košickým´ 
programem. Program KSČ zároveň zdůrazňoval účast strany na protinacistickém odboji a ideovou blízkost KSČ 
s novým spojencem a vítězem nad fašismem – Sovětským svazem. Zároveň komunisté neprosazovali po roce 
1945 radikální formy socializace a proklamovali garanci soukromého vlastnictví zemědělců a živnostníků. To 
vyvolávalo v nemalé části společnosti představu, že komunisté nechtějí prosazovat rychlou cestu k socialismu. 
Jako zásadní faktor posilující mocenské postavení komunistů připomněla autorka Národní frontu, která se stala 
politickou základnou poválečného života, která přinesla řadu zásadních prvků omezujících vyhlašovanou 
demokratickou obnovu v zemi. Autorka upozornila, že poválečná atmosféra a radikalizace společnosti, sympatie 
a obdiv k SSSR jako vítězí a osvoboditeli, proklamované vlastenectví komunistů a nemalá podpora KSČ ze 
strany obyvatelstva tak patřily zřejmě mezi nejvýraznější faktory, které posilovaly pozice komunistů v ČSR a 
které významně zúročili v parlamentních volbách v květnu 1946. Autorka zhodnotila a komentovala volební 
výsledky a jejich ohlas mezi jednotlivými politickými stranami. Připomněla zklamání komunistů z volebního 
neúspěchu na Slovensku. Výsledky československých voleb z května 1946 potvrdily silnou pozici komunistů, a 
to zvláště v Čechách. Výsledky voleb na Slovensku ukázaly tamější silné agrární zázemí s důrazem na 
křesťanské tradice. V podstatě též potvrdily dle autorky řadu rozdílů v hodnotových východiscích poválečné 
české a slovenské společnosti. Vítěznou Demokratickou stranu vnímali komunisté dle autorky jako hrozbu, 
kterou bude nutné na cestě za mocí zastavit či případně odstranit. V tomto ohledu byly jistě volby z května 1946 
zlomem, komunisté bez ohledu předvolební příslib o pokračování v povolební spolupráci stran Národní fronty, 
zasáhli z hlediska pozice vítěze mocensky proti slovenské Demokratické straně s cílem ji nejprve oslabit a poté 
se ji pokusit likvidovat. V tom byl jeden z důležitých vnitřních faktorů dle autorky, jak využít volebního vítězství 
k urychlení cesty komunistů za mocí. Autorka uvedla v práci další vnitřní i vnější podněty, které zvyšovaly 
agresivitu komunistů k urychlení cesty za mocí. Připomněla otevřené podřízení se sovětskému přání a nátlaku při 
odmítnutí československé účasti na jednání o Marshallově plánu v létě 1947, ustavení Informbyra ze září roku 
1947, spory v Národní frontě a vládě a postupný rozpad spolupráce stran. Zdůraznila snahu o infiltraci a vnitřní 
rozklad nekomunistických stran. Výhra komunistů ve volbách 1946 zůstala dle autorky i v období narůstající 
vnitropolitické krize významným politickým nástrojem pro zdůvodnění postupu KSČ. A to i ve dnech únorové 
vládní a politické krize 1948, kdy komunisté jako nejsilnější vládní strana argumentovali a zdůvodňovali svá 
vyhlášení a postup a v podstatě i provádění státního převratu a ustanovení vlády ´obrozené´ Národní fronty 
doplněné již pouze o poslušné a podřízené představitele dalších stran. V tomto smyslu dle mého názoru autorka 
v řadě aspektů na výchozí otázku své práce zodpověděla. 
  
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
     metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Autorka se opírá v jednotlivých kapitolách zejména o vybrané tituly literatury, výklad problematiky má místy 
popisný a stručný přehledový charakter. Při hodnocení a výkladu situace mohla jistě autorka čerpat i srovnávat i 
z další literatury k tématu. Poněkud nenaplněné proto zůstalo i metodologické ukotvení textu.       
 
 



3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 
Formální a jazykové zpracování textu je na vcelku dobré úrovni, vcelku správně jsou užívány citace a odkazy na 
literaturu.  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
Bakalářská práce patří spíše k lepšímu průměru. Silnou stránkou byl zájem autorky o problematiku. Přesto bylo 
možné očekávat z hlediska četnosti zpracování tématu v literatuře více srovnání jednotlivých autorských i 
metodologických přístupů.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
Otázka k obhajobě – jak lze charakterizovat vývoj vztahu KSČ k prezidentu Benešovi v letech 1945-1948 ? 
  
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Předloženou práci oceňuji v tom smyslu, že se autorka pokusila na základě studia vybrané literatury položit a 
zodpovědět zajímavou a důležitou otázku. Předkládaná bakalářská práce Andrey Častorálové „Poválečné volby 
1946 v ČSR jako mezník nástupu KSČ k moci“ svým zpracováním a obsahem vcelku svůj cíl naplnila a splňuje 
požadovaná kriteria, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm  v ý b o r n ě.   
 
 
Datum:         Podpis: 
 
Praha, 12. 1. 2014                                                                                                  Jiří Kocian 
                                                                                                                               vedoucí práce 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


