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Proces rozpadu jugoslávské federace patří k frekventovaným tématům v 

odborné historické literatuře. I na IMS bylo v posledních letech obhájeno několik 

bakalářských a magisterských prací o jednotlivých aspektech jugoslávské krize a 

jedna z nich se bezprostředně týkala tématu (M. Beník, Demokratizace Slovinska: 

dynamizace, liberalizace Komunistické strany Slovinska, formování politické opozice 

a nacionalizace slovinské otázky, Praha 2007).  

 Autorka si vybrala téma slovinské cesty k nezávislosti, správně limitované léty 

1986 až 1990,  a vytyčila si cíl analyzovat  proč cesta této bývalé republiky SFRJ 

k nezávislosti byla relativně snadná a vyhnula se násilnostem, které podobné 

procesy v dalších bývalých jugoslávských republikách provázely. Správně pochopila 

určitou výjimečnost Slovinska, danou historickým vývojem, demografickými a 

hospodářskými faktory. Snad jen trochu více tu měly být zmíněné změny, ke kterým 

došlo kolem poloviny osmdesátých v Evropě a světě vůbec. 

 Jednotlivé stránky procesu osamostatňování jsou zobrazeny v zásadě 

správně, příběh má své kořeny, popis spouštěcích mechanismů a logické vyústění. . 

 Mám jen několik připomínek:  s.26 – SANO „zveřejnila memorandum“ – nebyl 

to konečný oficiální text, ale únik materiálu, který připravoval kolektiv konkrétních 

autorů; příliš mi nesedí označení Miloševice za „obhájce velkosrbského 

nacionalismu“; s. 27 – partyzáni či partizánské jednotky; s. 42 – Srbská národní 

banka vydala jeden a půl miliardy dolarů (nemá být dinárů); s. 43 – Evropské 

společenství (nemá být Evropská společenství);  k závěru – z jednotlivých faktorů 

chybí vnější podpora (německá, rakouská a vatikánská). 



 Celkový dojem z práce je pozitivní. Je napsána dobrým jazykem (ani ne 

mnoho pravopisných chyb), dobře koncipovaná a po formální stránce zdařile 

členěná. 

 K. Svobodová vyhověla požadavkům, kladeným na bakalářské práce. 

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