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Kamila Svobodová se ve své práci věnuje procesu demokratizace Slovinska a boji za 
nezávislost. Jedná se o lineárně pojatou analýzu, která zkoumá nejen historické aspekty 
problému, ale soustředí se rovněž na jeho politicko-sociální prostředí a právní rámec. Na 
tomto základě autorka základní definuje faktory, díky nimž se Slovinsko odpojilo od 
bělehradského centra relativně rychle a nenásilně – a to především (1) historická západní 
orientace, kulturní tradice a katolictví; (2) hospodářská vyspělost a (3) národnostní 
homogennost země. 

Práce je rozdělena do tří kompaktních celků. Historický nástin, který nám autorka 
předkládá v první kapitole, se sice vrací hluboko do dějin jihovýchodní Evropy, avšak pro 
pochopení problematiky se zdá být opodstatněným, ba nevyhnutelným. Ve stejné kapitole je 
podrobně rozebráno také postavení Slovinska v Titově Jugoslávii a postupný úpadek idey 
jugoslavismu po maršálově smrti. Právě s obdobím 80. let se pojí i nová vlna emancipace 
jihoslovanských národů a zejména Slovinska, kterou paní Svobodová výstižně popisuje 
v následující kapitole. Za krátký exkurz ve formě case study můžeme považovat vylíčení 
případu Janša, který měl ve Slovinsku zásadní dopad na semknutí a následné aktivity 
občanské společnosti. 

Toto tzv. slovinské jaro posléze umožnilo postupnou reformu společenského, 
hospodářského i právního zřízení, vznik prvních nekomunistických organizací a nakonec 
osamostatnění Slovinska a to i přesto, že se tento vývoj snažil Bělehrad za asistence 
jugoslávské armády ještě krátce zvrátit. Za pomyslné milníky slovinského vývoje pak autorka 
označuje léta 1986 – počátek reforem Svazu komunistů Slovinska – a 1991 – vyhlášení 
nezávislosti, které práci vymezují také časově. Závěr práce krátce shrnuje stávající analýzu a 
především rozpracovává úvodní tezi a odpovídá na otázku, jaké faktory byly pro 
osamostatnění Slovinska nejzásadnější. Svou tezi o výjimečném postavení a vývoji 
Slovinska v rámci bývalé Jugoslávie autorka nakonec dokládá rychlou transformací země 
v 90. letech a jejím plným začleněním do mezinárodního společenství (NATO, EU).  

Studie je dobře podložena odbornou literaturou – a to jak českou a anglickou, tak i texty 
ve slovinštině, kterou si autorka při svém zahraničním pobytu dostatečně osvojila. Na 
literaturu odkazuje podrobně a sourodě, použité zkratky pak vysvětluje v samostatné příloze. 
Text je napsán čtivě, bez závažných stylistických prohřešků a po formální stránce splňuje 
veškeré požadavky kladené na bakalářskou práci. Určitě by bylo zajímavé srovnat rozpad 
bývalé Jugoslávie například s rozpadem Sovětského svazu, taková komparace by však 
dalece přesáhla možnosti bakalářské práce.  

Mám-li tedy shrnout celkový výsledek, považuji bakalářskou práci za velmi zdařilou a 
navrhuji ji hodnotit jako výbornou. Jsem toho názoru, že by mohl být text po drobných 
stylistických úpravách dobře publikovatelným. 
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