
Posudok oponenta bakalárskej práce 

Názov práce: Politický systém Slovenské republiky (1939-1945) 
nedemokratického režimu v komparativní analýze 

Autor: Jakub Kmošena 

Oponent: PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

typologie 

Ako historik, ktorý sleduje odborný rast Jakuba Kmošenu ešte odjeho gymnaziálneho 

štúdia som s potešením prijal ponuku oponovať jeho bakalársku prácu. Po preštudovaní 

predloženého textu možem s uspokojením konštatovať, že autor predložil text napísaný na 

veľmi dobrej odbornej úrovni. Oceňujem nielen odborne fundované spracovanie jednotlivých 

kapitol, založené na dovernom poznaní dostupnej domácej i zahraničnej literatúry, ale chcem 

vyzdvihnúť aj ďalší fakt, ktorý pri prácach tohto zamerania je nie menej závažný, a to je 

"čÍfavost'" textu. Priznávam, že prvé čítanie rukopisu bol o aj u mňa, ako sa zvykne hovoriť, 

na "jeden dúšok". Áno, text je napísaný tak pútavou formou, že nesporne záujme každého, 

komu sa dostane do rúk. Tu sa prejavila autorova zrelosť a to, že napriek svojmu mladému 

veku má za sebou celkom slušnú publikačnú činnost'. 

Na posúdenie predložená práca Jakuba Kmošenu sa zaoberá dejinami jedného 

z najkontroverznejších období slovenských dejín. Obdobie, v ktorom sa kreoval a existoval 

slovenský štát ajeho politický systém je dodnes hodnotené rozporuplne a preto je prínosom 

každý nový pohľad, či interpretácia. Samozrejme, že Jakub Kmošena v dnešnom stave jeho 

poznania nie je ešte schopný nastoľovať nové témy pre slovenskú historiografiu, ktorá sa 

venuje tomuto obdobiu, ale jeho bakalárska práca dáva nádej, že sa v budúcnosti dokáže 

zaradiť medzi historikov, ktorí sú schopní otvárať aj tie najproblematickejšie otázky. 

Je potrebné konštatovať, že sa autor vydal na neľahkú cestu - keď si vytýčil cieľ 

spracovať dejiny tohto problematického obdobia. Musím súčasne konštatovať logicky 

premyslenú štruktúru jeho diela. Z autorskej pozície Jakub Kmošena neskÍzol do podoby 

suchého interpreta dejinného vývoja Slovenska, ale práve naopak sledoval jeho vývoj 

v symbióze okolitými krajinami, s ktorými bolo Slovensko úzko prepojené. Podobným 

sposobom autor sledoval vývoj na Slovensku v širšom dobovom a historickom kontexte, t.j. 

vývoj vnútroštátnych a zahraničnopolitických aspektov, ktoré priamo či nepriamo vplývali 

a aj ovplyvňovali vývojovú krivku Slovenska. V kontexte svojho diela sa autor preukázateľne 

snaží o synchrónny analytický prístup k podstate problematiky a na základe tohto prichádza 

k jednotlivým a celkom logickým záverom, čo považujeme za silnú stránku posudzovanej 



práce. V celku tak autor podáva objektívny a komplexný pohl'ad na politické dejiny 

Slovenska v skúmanom období. 

K obsahovej stránke bakalárskej práce nemám nejaké vážnejšie pripomienky a podra 

m6jho názoru samotný kontext práce zodpovedá jasnej odbornej vyspelosti autora. 

Na záver svojho oponentského posudku konštatujem, že bakalárska práca Jakuba 

Kmošenu je zostavená na solídnej heuristickej báze a s ohl'adom na jej primeranú odbornú 

úroveň ju jednoznačne doporučujem k obhajobe a hodnotím známkou výborne (1). 
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