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Posudek oponenta diplomové práce 

Robert Šindler: "Reflexe politických a společenských událostí na Slovensku v letech 

1939-1945 na stránkách románové a povídkové literatury", Praha 2008, 156 stran rkp. 

Robert Šindler ve své práci analyzuje krásnou literaturu, která se dotýká politického a 

společenského vývoje válečného Slovenska. Hlavním objektem jeho zájmu tak nejsou 

události samotné, ale jejich interpretace z pera řady poválečných slovenských autorů. Šindler 

si však uvědomil, že bez vymezení základních souvislostí mezi dobovými reáliemi a literární 

fikcí není skutečně odpovědná analýza možná, a proto v první kapitole zdařile rekapituluje 

dějinný vývoj Slovenského státu. 

Šindler se v první kapitole věnuje klíčovým událostem jeho dějin, počínaje zřízením 

autonomní Slovenské země v listopadu 1938, přes zapojení slovenských jednotek do války 

s Polskem a Sovětským svazem až po Slovenské národní povstání a osvobození země Rudou 

armádou. Správně konstatuje, že během války byla slovenská společnost ve vztahu k novému 

státu rozpolcená a že v souvislosti s vývojem válečného konfliktu docházelo k postupnému 

odklonu "stále větší části obyvatel od Tisova režimu" a jejímu příklonu k "obnovení 

Československa, ovšem za podmínky rovnoprávného postavení Čechů a Slováků" (s. 33). 

Přesto, že první kapitola plní "pouze" roli jakéhosi úvodu do problematiky, mohl Šindler 

využít většího množství odborné literatury; postrádám například některé práce Lubomíra 

Liptáka ("Slovensko v 20. storočí", Bratislava 2000) či Sama Falťana ("Slovenská otázka 

v Československu", Bratislava 1968). Kapitola svůj účel přesto jednoznačně splnila. 

Jádrem práce jsou druhá a třetí kapitola, ve kterých autor rozebírá a interpretuje 

poválečnou krásnou literaturu se slovenskou válečnou tématikou. Za nejpřínosnější považuji 
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její zařazení do jednotlivých vývojových fází. Lze souhlasit s autorem, že nejpodnětnější 

zůstávají díla vzniklá v 60. letech 20. století (práce Vladimíra Mináče, Rudolfa Jašíka, 

Ladislava Mňačka, Juraje Špitzera či Juraje Váha). 

Škoda, že se Robert Šindler zaměřil pouze na období komunistického režimu. 

Srovnání se současnou literární produkcí by nepochybně jeho dílu prospělo. Tento nedostatek 

však je možné omluvit celkovým zacílením práce. Jinak je tomu v případě exilové či obecně 

nekomunistické slovenské literatury (včetně memoárové) z období let 1945-1989. 

Společenská rozpolcenost, na kterou poukazuje v první kapitole, tak zůstává překryta 

ideologií podmíněným obrazem válečného Slovenska. Tím, že autor ponechal stranou práce 

tak svérázných autorů jako Ivana Dérera, omezil svůj výzkum v podstatě jen na vytyčení 

rozdílů mezi jednotlivými vývojovými fázemi komunisty předkládané interpretace 

slovenského válečného vývoje. Avšak i v tomto případě bych očekával větší odvahu ke 

komparaci. Například v období Husákovy normalizace se k interpretaci období let 1939-1945 

přistupovalo jinak než v první polovině 50. let. 

Přes uvedené nedostatky lze konstatovat, že autor splnil vytyčené cíle a prokázal 

schopnost samostatné vědecké práce. Také po formální stránce jeho dílo vyhovuje všem 

nárokům kladeným na diplomovou práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a 

proto ji doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: velmi dobře 

V Praze, 15. května 2008 

Doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. 
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