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Kolega Kmošena si vybral jako téma bakalářské práce analýzu politického systému 
slovenské válečné republiky, již nahlíží v kontextu teorie nedemokratických režimů. 
Úvodní kapitola charakterizuje cestu Slovenska k samostatnosti v období tzv. druhé čs. 
republiky, až po vyhlášení samostatnosti v březnu 1939. 
Druhá kapitola jednak historicky vymezuje dobu trvání válečného slovenského státu, 
vč. hlavních přelomových událostí jeho systému, a dále představuje zejména analýzu 
jednotlivých částí politického systému, hlavních ústavních institucí, jejich kompetencí 
a vzájemných vazeb, vyplývajících z ústavy SR. Autor zde vychází nejen z ústavních 
dokumentů, ale také (a především) z historické literatury. Potvrzuje tak mj. fakt, že 
nám dosud chybí precizní politologická analýza systému válečného slovenského státu. 
Třetí kapitola je pak věnována analýze charakteru nedemokratického režimu, 
ovládaného stranou HSCS a jejími spřízněnými organizacemi. Autor se zejm. snaží 
analyzovat štěpení, k nimž v tomto režimu docházelo, a odhaluje příčiny vnitřních 
rozporů tohoto režimu. Podrobně mapuje politické soupeření umírněných a radikálních 
představitelů režimu. Významným hráčem, ovlivňujícím vnitropolitický vývoj válečné 
SR, byla armáda. Jakub Kmošena ukazuje příčiny jejího dominantního postavení, i roli 
vzájemných konfliktů armády se stranickou Hlinkovou gardou jako jakýchsi 
pretoriánů Tisovy moci. Podstatnou součástí Kmošenova zájmu je pochopitelně role 
katolické církve jako jedné z ústředních opor Tisova režimu. Za zajímavou považuji 
především pasáž, analyzující vnitřní ideové rozpory tohoto režimu, neboť Kmošena 
správně ukazuje na protikladnost sociálního učení silně konzervativní slovenské 
katolické církve a "modernistických" či dokonce ateistických aspektů nacismu. Autor 
ukazuje, jak katolická církev v těch oblastech, jež jí byly režimem výlučně svěřeny 
(např. školství) dokázala čelit snahám o pronikání idejí nacismu a fašismu do 
slovenské společnosti. 
Důležitou součástí Kmošenovy práce je analýza stranického systému slovenského 
státu. Autor ukazuje, jak HSCS postupně přešla z pozice predominantní strany (v ještě 
soutěživém modelu druhé čs. republiky) do pozice strany hegemonní po vzniku 
samostatné SR. Autor dále podrobně mapuje nejen vývoj HSCS (organizační struktura, 
vnitrostranické spory, frakcionářství v HSCS), ale i zákonodárství SR, týkající se 
organizace stranického života, a věnuje se také existenci dalších povolených (tzv. 
národních) politických stran. 
Pátá kapitola je pak pokusem o komparativní analýzu fašismu na příkladu slovenského 
politického systému. Autor zde vychází z děl předních odborník na problematiku 
fašistických režimů (Payne, Nolte, Griffin, Paxton). Vycházeje z teoretických závěrů 
těchto autorů pak kolega Kmošena podává analýzu slovenského státu z hlediska míry 
fašizace, tedy míry přítomnosti prvků klasického fašistického režimu. 



Přestože Kmošenova práce je spíše historicko-politologickou analýzou daného tématu, 
domnívám se, že autorovi podařilo prokázat schopnost vhodně aplikovat teoretické 
koncepty nedemokratických a fašistických režimů při analýze slovenského politického 
systému z let 1939-1945. 
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