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 Naprostá většina prací o nejnovějších dějinách národů bývalé Jugoslávie je 

věnovaná občanské válce v této nešťastné zemi. Takřka vždy se však jejich autoři 

vrací k minulosti, aby minimálně poznali některé z kořenů současných konfliktů. Tím 

spíše je třeba uvítat práci Pocheho, věnovanou tomu, co se v jedné 

z jihoslovanských zemí dělo před více jak půlstoletím. 

 Cílem práce je podat deskriptivní analýzu o vzniku, existenci a zániku 

Nezávislého chorvatského státu v letech 1941 – 1945 a v jeho čele stojícího hnutí 

Ustaše. První část je jakýsi stručný úvod do problematiky, zahrnující historii 

chorvatského úsilí o nezávislost po moment zhroucení královské Jugoslávie na jaře, 

kdy díky vítězství fašistické Osy vznikly předpoklady pro vyhlášení Nezávislého 

chorvatského státu (Nezavisne države hrvatske – NDH). Jádro práce pak tvoří 

základní faktografie, související s krátkou a neslavnou existencí tohoto státu, kterou 

od počátku provázela brutalita a násilí a totální podřízenost především německému 

„patronovi“.  

 Celkový dojem z  Pocheho práce je pozitivní. Je napsána slušným jazykem, 

dobře koncipovaná a formálně zdařile členěná. Autor prokázal, že dovede pracovat s 

literaturou. 

 Využitá literatura je pro bakalářskou práci dostačující, i když téma by jistě 

zasluhovalo původní jihoslovanskou literaturu a nepochybně i více prací němčině, 

případně ruštině. To je však spíše otázka další odborné orientace autora. 

 Několik drobných chyb lze připsat především nedůsledné poslední kontrole 

hotového textu. Jde o překlepy typu Sandhussen, Sandhaussen – místo správného 

Sandhausen (s.9), Arte Starčevic – správně Ante, Gleise von Horstenau – správně 

Glaise, Lorovic –správně Lorkovic  (33), Fanco – správně Franco (35). U pozn. 65 



vypadlo zakončení. Stojadinovic se stal premiérem až v roce 1935, střelba ve 

skupštine 1928 -  diktatura 1929. 

 Všechny své připomínky jsem projednal s autorem v průběhu přípravy práce i 

závěrečné textace.    

 Sebastian Poche vyhověl požadavkům, kladeným na bakalářskou práci. 

Doporučuji přijetí této práce, kterou hodnotím jako v e l m i  d o b r o u – 2. 
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