
Posudek bakalářské práce Tomaše Bandžucha: 

Boj o Slovensko: (Separatistické státní útvary na Slovensku 1918 - 1919) 

Práce T. Bandžucha se soustřeďuje na téma jen v dílčích studiích rozpracované, a proto stále 

otevřené dalšímu bádání, a to i na úrovni základního výzkumu. Autor se soustředil na léta 1918 - 19 a 

tři alternativní projekty separatistické státoprávního řešení na území Slovenska. Předkládaná práce 

srovnává vývoj plánů na vytvoření Nezávislé spišské republiky, Slovenské lidové republiky a 

Slovenské republiky rad. Jedná se tak v podstatě o tři nezávislá témata, která se autor úspěšně pokusil 

hodnotit ve srovnání a postižení jednotných příčin, respektive mechanismů uplatněných při jejich 

prosazování. Ani jeden z těchto separatistických pokusů nebyl dlouhodobě úspěšný, což autorovi 

umožnilo z pohledu historické analýzy hodnotit dané procesy jako uzavřené. Bylo proto důležité, aby 

autor při sledování dané problematiky a vymezení jejího rozsahu pronikl do vnitřních vztahů 

omezených společenství a sledoval jejich aspirace na regionálně uplatněné mocenské zájmy. 

Bandžuch tyto vztahy rozebral dostatečně podrobně, zapracoval je do kontextu jak poválečné situace, 

tak dlouhodobě se vyvíjejících sociálních vztahů; v případě Slovenské republiky rad rovněž s ohledem 

na širší ideové vazby vyplývající ze zahraniční indoktrinativní iniciativy Maďarské republiky rad a 

vedení ruských bolševikll. Jednotlivé projekty jsou hodnoceny na základě komplexních předběžných 

znalostí, i proto mohl autor přistoupit k autoritativním shrnujícím soudllln. Tyto jsou jednoznačné, 

opírají se o logické argumentační řetězce, jsou přehledně zdůvodněné a je možno je chápat jako plně 

oprávněné. 

V popisné i analytické části své studie autor prokázal předpoklady samostatné odborné 

práce. Jako příkladnou je možno hodnotit práci se zdroj i, autor má dostatečně široký heuristický 

základ, vychází z dříve ověřených poznatků, zapracovává je v rámci své práce, ale zároveťl si 

ponechává dostatek prostoru pro samostatnou nezávislou úvahu. 

Po formální stránce je možno práci přijmout bez vážnějších výhrad. 

Na základě hodnocení mohu doporučit, aby práce Tomáše Bandžucha byl 

hodnocena jako výborná. 

V Hýskově 9. června 2008. 

k, Dr. 


