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Předkládaná diplomová práce studentky M. Samkové se věnuje proměnám představ ministra
zahraničí E. Beneše o uspořádání poválečného Československa na Pařížské mírové konferenci
v roce 1919, jež byly konfrontovány s pohledem světových velmocí, politických elit v táboře
vítězů světové války či názory dobového tisku.
Autorka se zabývá analýzou a interpretací Benešových představ v souvislosti s vytvářením
poválečného Československa, jeho zahraničně-politickou orientací i mezinárodními
garancemi nového státu. Tyto názory zasazuje jak do dobového politického dění, tak do
Benešových koncepcí, které dozrály v době první světové války, s probíhající Pařížskou
konferencí však musely být v některých aspektech revidovány.
Práce je rozdělena na úvod, závěr a pět kapitol, z nichž jádro představuje 4. kapitola
Československo na Pařížské mírové konferenci. Autorka vychází z rozsáhlé pramenné
základny, zejména z Benešových pamětí, korespondence, vydaných edic zahraniční politiky
Československa i dobového tisku (Venkov, České Slovo atd.), zejména československého.
Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci studentky M. Samkové k obhajobě
a hodnotím ji stupněm výborně.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Otázky k obhajobě:
1. Jakými zásadními změnami prošly Benešovy představy v průběhu Pařížské mírové
konference?
2. Jak se lišil přístup E. Beneše ke Slovensku v období před první světovou válkou, v jejím
průběhu a po jejím skončení na Pařížské mírové konferenci?
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