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Osobnost Vladimíra Krajiny vstupuje do našich moderních dějin hned v několika
obdobích a

několika

rolích.

Přestože je

považován za čelnou osobnost

rezistence za druhé války, nad jeho postavou se vznáší mnoho

české vědy

otazníků.

a domácí

Karolina Stegurová

se Krajinovi věnuje již delší dobu, v bakalářské práci zpracovává jeho působení ve funkci
generálního tajemníka druhé nejsilnější strany třetí republiky, tedy národních
V mnohém je to téma téměř delikátní,
stranické v

sobě

stejně jako

socialistů.

Krajinovo válečné angažmá, tak i toto

nese mnohé problémy a otázky (byl agentem gestapa?, byl agentem

západních tajných služeb?). Na některé z nich se snaží autorka odpovědět, jiné jen plaše
naznačuje
veřejným

bez ambice na kategorický soud.

Věnuje

se některým problémům, kauzám a

aktivitám, jejichž byl Krajina v letech 1945-48 protagonistou. Na místě by ovšem

bylo větší zasazení Krajiny do souvislostí a vztahů.
Pokud se týká heuristiky, tak Karolina Stegurová pracovala s řadou relevantních titulů,
ale jistě by se našlo i nemenší množství dalších, které by bylo možno zohlednit,
připomenout.

textu.

či alespoň

Pracovala i s archivním materiálem, jen na málo místech se ovšem stává pilířem

Celkově

by tedy bylo možné heuristiku

rozšířit,

protože téma třetí republiky již dávno

není polem neoraným. Také konfrontace Krajinových pamětí s jinými materiály by byla
vhodná. Práce je členěna chronologicky,
celospolečenské,

přičemž jsou dobře

zmapovány mezníky

stranické, ale i individuální. Autorka se pokouší i o hodnocení

některých

Krajinových aktivit, s hlubší znalostí kontextu by byly patrně možné explicitnější závěry.
I tak ovšem předkládaná práce

splňuje

kritéria kladená na práci bakalářskou, jedná se

o text jasně strukturovaný a stylisticky na úrovní.
doporučuji

k

Bakalářskou

práci Karoliny Stegurové

obhajobě.
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