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V před|oŽené dip|omové práci se Pav|ína Langerová zabýva|a formováním českého
stranického systému v |etech druhé světové vá|ky, a to ve fázi jeho finá|ního dotváření v |etech
1943-1945. Jako přirozené časové mezníky zkoumané prob|ematiky si autorka vytk|a návštěvu
prezidenta Edvarda Beneše v Moskvě v prosinci 1943, v jejímŽ rámci také jedna| s představite|i
exi|ového vedení KsČ mj. i o uspořádánía obnově poválečného stranického systému, Druhým
mezníkem by|o vyh|ášení košického vládního programu v dubnu 1945, kteý by| v předchozích
měsících připravován komunisty v Moskvě a o jehoŽ podobě jedna|y po předchozí dohodě
v podstatě jiŽ pouze de|egace obnovených po|itických stran, které se dobrovo|ně rozhod|y o
spo|upráci v rámci Národní fronty. Autorka se pokusi|a vce|ku zdaři|e na zák|adě studia
relevantní vybrané |iteratury ana|yzovat vztahy a interakce mezi jednot|ivými českými
po|itickými subjekty i to, jaký vliv mě|a na utváření nového pová|ečného uspořádání
v závěrečné fázi těchto jednání předchozí i stávající stranická přís|ušnost' Zák|adní otázkou,
kterou se autorka pokusi|a objasnit, by|o, jak jednání mezi |ondýnským a moskevským exi|em
ov|ivni|a stranicko-po|itický systém v Čsn po roce 1945, a kteý ztěchto dvou politických
táborů a proč prosadi| |épe své představy a záměry. Autorka vysvět|i|a, Že vzh|edem
k ce|kovému vývoji závěrečných vá|ečných akcí a k ýsujícímu se novému geopo|itickému
uspořádání států střední a východní Evropy, by|y výhodnější podmínky pro prosazení představ
moskevských komunistů v če|e s K' Gottwa|dem, kteří navíc by|y na jednání o budoucích
poměrech v Českos|ovensku |épe připraveni a dokáza|i takticky a pro ně výhodně obsadit jiŽ
v první pová|ečné v|ádě Národnífronty dů|eŽité resorty.

Dip|omová práce je rozdě|ena do sedmi výk|adových kapito|. V prvníteoretické části se autorka
pokusi|a o typo|ogické zařazení stranického systému první a druhé Českos|ovenské repub|iky
d|e vymezení Sartoriho a Capoccia. Ve druhé a třetí kapito|e přib|íŽi|a stranicko-po|itické
rozvrstvenív |ondýnském exi|u a připomněla vývoj představ o budoucím po|itickém uspořádání
cSR z |et 1939-1943. V páté a šesté kapito|e vy|íči|a P. Langerová oko|nosti a náp|ň
moskevských jednání komunistů a prezidenta z prosince 1943. Zabýva|a se zásadními
jednáními o programu nové v|ády a o její stranicko-po|itické sestavě, která se kona|a v březnu
1945 téŽ v Moskvě a jejichŽ výs|edkem by|o přijetí KVP a jmenování první v|ády NF. V šesté
kapito|e osvět|i|a představy a utváření nové podoby česko-s|ovenského vztahu v kontextu nové
situace na S|ovensku po vzniku S|ovenského národního povstánív období podzim 1944 aŽ jaro
1945. V sedmé kapito|e se autorka pokusi|a charakterizovat po|itický systém Národnífronty, a
to s přih|édnutím k Duvergerovy teorie po|itického stranictví. Specifikova|a činnost a první
po|itické kroky této nové specifické stranické koalice v podstatě v období od zahájení činnosti
v|ády do ustavení Prozatímního národního shromáŽdění v říjnu 1945.

Práci povaŽuji za původní, autorka přistoupi|a ke zpracování tématu se zájmem o
prob|ematiku, ve|mi dobře se pokusi|a i její teoretické vymezení. Svůj výk|ad opíra|a v
jednot|ivých kapito|ách zejména nejen o |iteraturu a|e i o vybrané archivní dokumenty. ocenit
|ze metodo|ogické ukotvení výk|adu' Pavlína Langerová d|e mého soudu tak zadaný cí| práce
sp|ni|a. Zqména na zák|adě studia |iteratury prokáza|a schopnost samostatné interpretace
řady dů|eŽitých otázek souvisejících s po|itickou a programovou činností českos|ovenské
exi|ové reprezentace v Londýně i v Moskvě v |etech druhé světové vá|ky týkající se řešení
pová|ečného stranického i po|itického systému a jejich programové náp|ně. Předk|ádaná
dip|omová práce Pav|íny Langerové Formováníčeského stranického systému 1943-1945 svým
zpracováním a obsahem sp|ňuje poŽadovaná kriteria, a proto ji doporučuji k obhajobě a
navrhujiohodnotit j istupněm v ý b o r n ě. Aí,?o4a-
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