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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce analyzuje příčiny a důsledky vojenského a politického zásahu československé vlády na Slovensku 

v březnu 1939, a to jak z českého a slovenského, tak i mezinárodního pohledu. Zabývá se i obecnými důvody 

zásahu, které byly ovlivněny bojem za slovenskou autonomii, jakož i pozdějšími slovenskými separatistickými 

tendencemi, stejně jako složitou zahraničněpolitickou situací Československa v letech 1938-1939. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Jak autor konstatoval v úvodu své bakalářské práce,  vybral si téma, které představuje ne příliš známou kapitolu 

česlo-slovenských dějin a stojí ve stínu vyhlášení samostatného Slovenského státu a vzniku Protektorátu Čechy a 

Morava. Jeho zpracování se zhostil vynikajícím způsobem.  Práce je členěna do tří  zásadních kapitol. První se 

věnuje vzniku slovenské autonomie a jejímu vnímání  v českém a  slovenském prostředí, a  česko-slovenským 

vztahům na přelomu let 1938 a 1939, kdy došlo k největším změnám, které vyústily ve vojenský zásah vlády. 

Vlivy zahraničněpolitické situace ve střední Evropě a kontakty slovenských představitelů s politiky států 

sousedících s Československem se zabývá druhá kapitola, která se soustředila především na vztahy s Německem, 

Maďarskem a Polskem, tj. se státy, zasahujícími nejvíce do česko-slovenských záležitostí. Těžištěm práce je třetí 

kapitola. Na základě závěrů předchozích dvou kapitol autor analyzuje bezprostřední příčiny a důsledky 

vojenského zásahu česko-slovenské vlády na Slovensku.  Rozebírá i dobový český,  slovenský a německý tisk a 

způsob, jakým o tomto zásahu referoval. Dochází k závěru, že ve všech analyzovaných médiích byl patrný větší 

či menší vliv příslušné vládnoucí garnitury a že vládní zásah byl akcí, která byla v důsledku dobové situace 

vnímána různými společnostmi odlišně. Výsledkem autorovy analýzy je konstatování, že březnový zásah ve 

svém důsledku, kvůli aktivizaci německé politiky, přispěl k vyhlášení samostatného slovenského státu, čemuž 

chtěl původně zabránit. Byl projevem politické nejistoty a obav česko-slovenských politiků a naopak ukázal 

skutečný vliv a záměry nacistického Německa. 

Práce se opírá o množství sekundární literatury především slovenské a české provenience,  využívá i primární 

prameny – novinové články, paměti.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Jazykový projev této bakalářské práce je až ohromujícím způsobem vytříbený, myšlenkově přesný a logický, 

citace a odkazy na literaturu odpovídají zavedenému způsobu. Práce je strukturována do tří kapitol, Úvodu, 

Závěru a Seznamu použité literatury včetně anglického resumé a splňuje všechny formální záležitosti.  

Nemohu nezmínit bezchybný pravopis. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Bakalářská práce Jana Fišara ve všech ohledech přesahuje nároky kladené na tento typ prací – jazykovým 

projevem, formálním  strukturováním, způsobem zpracování, logickými vývody, prací s literaturou a 

prameny. Podle mého názoru dosahuje takové úrovně, že by obstála i na stránkách odborných historických 

časopisů. 

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Drobné připomínky, které jsem k textu měla, autor  akceptoval a zohlednil je v konečné podobě své práce.

  

 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou: 

  A – výtečně 

 

 

Datum: 21. května 2019        Podpis: Eva Irmanová 

 

 

 

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. 


