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Posudek oponenta diplomové práce Představy o budoucím Slovensku: koncepce poválečného 
Slovenska 1914-1918, autor: Tomáš Bandžuch, ÚPOL FF UK, letní semestr 2010/2011.  
 
Tomáš Bandžech si ve své diplomové práci „klade za cíl popsat vývoj vizí slovenské budoucnosti, tak 
jak je předestírali v průběhu první světové války jednotlivé skupiny Slováků převážně v zahraničí.“ 
Hned na začátku posudku mohu konstatovat, že autor stanovený cíl své práce jednoznačně naplnil.  
 
Považuji rovněž za nutné poznamenat, že se jedná v českém prostředí o téma téměř nezpracované. 
Velmi málo pozornosti mu věnuje i slovenská historiografie. Pojednání se většinou omezují na obecně 
známé události, jako jsou Clevelandská či Pittsburghská dohoda. Autor předkládané diplomové práce 
se snaží – dle mého názoru úspěšně  
– jít za tento všeobecně známý koncept a věnuje se mimo obecně známých událostí i událostem a 
okolnostem, které nepatříběžně k hlavnímu proudu zkoumání.  
 
Struktura práce je logická. Po obsahové stránce neshledávám na práci žádné nedostatky, ani dílčího 
charakteru. Autor prokázal schopnost analyzovat odborný problém na vysoké úrovni, disponuje 
rozsáhlými znalostmi z daného oboru.  
 
Práce je psaná čtivým jazykem, autor rovněž prokázal schopnost kritického a objektivního pohledu na 
dané téma. Práce s literaturou a dalšími zdroji informací odpovídá plně nárokům kladeným na 
diplomové práce. Autorovi se podařilo nashromáždit reprezentativní výběr relevantní české i 
slovenské literatury, pracoval i s primárními zdroji. Rovněž odkazy a citování odpovídají tomuto typu 
práce. Práce obsahuje všechny formální náležitosti, které obsahovat má. 
 
Po formální stránce bych příště autorovi doporučil sjednotit formu odstavců. Autor někdy začíná 
odstavce od kraje stránky, jindy odsazuje od kraje, na jiných místech zase odstavce odděluje volným 
řádkem a někde používá kombinaci výše zmíněných. Občas se v práci objevují překlepy, zejména u 
jmen (např. Škultéty x Štulkéty). Toto jsou ale jediné drobnější připomínky z mé strany.  
 
Závěr: Doporučuji diplomovou práci k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm výborně.  
 
Otázka k obhajobě: Projevovaly se na slovenské straně v době úvah o poválečném státě myšlenky 
blízké později uplatňovanému čechoslovakismu? Kdo byl reprezentantem tohoto proudu?  
 
V Praze dne 14. září 2011  
 
Petr Just, IPS FSV UK 
 


