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P o s u d o k na

dizertačnú

prácu

V hlavných rysoch ide povodnú vedeckú prácu, ktorej ambíciou je zmapovat'
a analyzovat' najd o ležitejšie aspekty činnosti československ)' ch bezpečnostných
orgánov v boji proti maďarskej iredente, časovo ohraničenej \' prvou dekádou
existencie medzivojnového Československa.

Úvod prace, s podkapitolami Struk túra a pramene a Jredenta, má charakter skor
rozsiahlej záložky propagačného informatívneho charakteru alcbo stručnej anotácie
do odborného časopisu. Chýba mi tu zdovodnenie a vysvetlenie prístupu k zvolenej
metodológii a koncepcii spracovanej dizertačnej práce. U autora však oceňujem
zhodnotenie stavu historického poznania, ktory v stručnosti načrtán a o kroti' sa v
jednotlivých bstiach tejto práce opiera.
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rozčlenené

dizertačnej

prace obsahuje štyri samostatné kapitoly, ktoré sú

do jednotli\i'Ch kapitol Hno\'an)'ch \)lbran)'m témam

ďalej

načrtnutej

problematiky. V kapitole Cúi a Jlováá pn v.rtupe do Jpolo/nélJo J'tátu sa autor snaží
uviesť čitatel'a

do reality na sklonku

pľvej

svetovej vojny a do okolností vzniku

ČSR. Osobitne sa v nej venuje problcmatikc preberania čs. štátnej moci na úzerni

Slovenska na prelome rokov 1918 - 1919 . Nasledujúca kapitola, pod názvom
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r)alšia kapitola Priptlr! 1 /1))/ť'd1li
kauze so ŠpiOllá/.11\1lI pozaJím, kle )!';i

'j If KIf ,
\'

jl' \ l'1l()\'an;\ l\zJa llaj\-;lčšcj politickcj

k()lll' l' IH l ili d(')slcdku mala ,",,'-ra/ll)- JoraJ na

politick)' a \'ere)l1\"
sIO\'ensk)'ch

republiky, s

:1.1\' 0 (

nťaho\' .

Po\'ažovať

zrete!'om

na

\~TO)

česk o 

I\Iichal l,ukcš sa objasneniu tcjto kauzy venujc podl'a mojho

názoru vel'mi detailne a
oprávnene

()s()bltn~' m

fundonnc. Spracovanic

za najlcpšie zdádnutú

tahto problému možno

časť dizertačncj

práce. V

závercčnej

kapitole SpÓJO~y obdjád:::;.ania mzú0l.'ýdJ do/Jód autor sústredil svoju pozornost' na
potenciálne vojenské

nebezpečcnstvo

za strany

I'v1aďarska,

ktoré roznou skrytou

i otvorenou formou sa snažilo obchádzat' mierové dohody. Osobitne približuje
poznatky, ktorými disponovali
tajnej výstavbe

maďarskcj

čs. bezpečnostné

a spravodajské orgány. Napríklad o

brannej moci, jej vyzbrojovaní, vytváraní

mobilizačného

systému a budovaní záloh formou roznych tclO\rýchovn)'ch či polovojensk)'ch
organizácii (osobitne Levente).

Možno

konštatovať,

že autor vo svoJe) prácl

dlhodobého štúdia, so zretel'om na

československé

zúročil

doterajšie výsledky

spravodajské orgány a tzv.

Tukovu aféru, pri ktorom zhromaždil dostatok materiálu v podobe archívnych
dokumentov, súdobej tlače, prameňov, litera túry a i. Rovnako sa snažil využiť
najnovšie poznatky v publikovaných prácach, vedeckých štúdiách a odborných
článkoch,

predovšetkým v českej a slovenskej historiografů. Práca sa v prvom rade

opiera o archívnc pramene a literatúru. Spracovanic oboch zdrojO\' informácii,
vzhľadom

na ich zlomkm'itosr' a rozptýlenost' vyžadovalo \,cl'a intenzívneho

výskumu . Nazhromažden)' materiál umožnil autorovi načrtnút' konzistcntný obraz
jednotliv)'ch vytýčen)' ch problémo\' a ich spojením do SÚ\'islosti prispieť k
pochopc11lu tcjto problcmatiky, ktorá bola doposial' spracovaná iba okrajo\'o, Na
pomcrne ma!om pnestore, kror\' má k dispozícii, sa mu podari!o načrtnúr' tak~'
obraz skúmaného objektu, kro!")' p()znanie posúva doprcdu, úrm"Cň je aj dobr)'m
východiskolll k analnick)'m rol.b()[om

a ďalším \')'skumom jeho jednotlivých
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