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Předkládaná diplomová si bere za cíl zachytit základní komtury politické krize na 
Slovensku na přelomu let 1947 a 1948. Autor zde navazuje na své předešlé výzkumy 
realizované v rámci své bakalářské práce, která se zabývala postavením Demokratické strany 
v letech 1945–1948. Ačkoliv je této tématice věnována českými i slovenskými historiky 
poměrně velká pozornost, stále zde chybí monografie věnovaná tomuto tématu, zvláště i když 
se jedná o téma navýsost důležité pro pochopení komplexního sledu událostí vedoucí 
s převzetí moci krajně levicovými včele s KSČ (KSS). I z tohoto důvodu je třeba výběr 
tématu ocenit.

Je možné říci, že dílo se svým zaměření pohybuje na pomezí klasických politických 
dějin s přesahy do politologie. Jinak metodologickým otázkám není v práci možná překvapivě 
věnována větší pozornost, z vlastního textu je však jasné, že autor využívá standardních 
historických přístupů v podobě kritické analýzy a interpretace editovaných a elektronických 
dokumentů, vzpomínkových a autobiografických prací a dále pak syntetizujícího shrnutí na 
základě dostupné odborné literatury české a slovenské provenience. Vzhledem k absenci 
metodologické části bych chtěl do diskuze položit otázku, z jakých metodologických 
konceptů autor vycházel a dále jak vnímá místo „politických dějin“ v rámci zpracování 
tématu čs. dějin 1945–1948 a eventuality využití dalších přístupů?

Práce disponuje promyšlenou logickou strukturou a tvoří ji celkem devět kapitol, 
pokud pomineme závěrečnou shrnující úvahu nad povahou slovenské politické krize. Střídají 
se zde velmi zdařile faktograficky laděné kapitoly se kapitolami spíše úvahově-teoretickými, 
přičemž celkové vyznění práce působí kompaktním dojmem. Narozdíl od mnoha jiných prací 
autor prokazuje na svůj věk poměrně vyzrálý nadhled nad zkoumanou problematikou a 
nepropadá častým extrémům, jimž holduje řada jeho kolegů – tj. přílišného „podlehnutí“ 
tématu v podobě popisu spousty detailů nebo naopak plytkému (o)popisování již mnohokrát 
pojednaného tématu, často inklinující k „fatalizujícím“ a do značné míry i schematizujícím 
závěrům. Naopak text působí velice svěžím a dynamickým dojmem, kdy na relativně malém 
prostoru dokáže vykreslit základní peripetie popisovaného tématu.V souvislosti s obsahovou 
stránkou práce bych chtěl položit autorovi dvě otázky: jak se dívá na roli Edvarda Beneše ve 
vztahu ke slovenské otázce v inkriminovaných letech a dále jak se dívá na roli slovenských 
komunistů ve vztahu k „československé otázce“ a vztahu ke společnému státu a snahám o 
autonomii ve čtyřicátých a následně i v padesátých letech?

Po formální stránce DP působí velmi seriozním dojmem se všemi náležitostmi a 
naopak autor prokazuje velmi vyzrálé formulačními schopnosti.

I z těchto důvodů práci vřele doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně (1).
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