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Diplomová práce Martina Šmejce představuje zdařilý a v české odborné literatuře
pokud vím ojedinělý pokus systematicky analyzovat a do určité míry komparativně studovat
významnou úlohu tří „fenomenů“(viz kap.1- 3), které za 2.světové války zásadně ovlivnily
vývoj na území okupované Jugoslávie a podstatným způsobem přispěly k obnovení
jugoslávského státu, novému státoprávnímu uspořádání včetně potvrzení a stanovení nových
mezinárodních hranic a zásadním společenským změnám.
Vlastní text práce je rozčleněn do 3 kapitol:1/ Královské vlády v exilu (s.18-29):
2/Partyzánský odboj (s.30-48), 3/ Role spojeneckých velmocí na jihoslovanském prostoru
(49-71). Promyšleně a pečlivě jsou zpracovány části úvodní a závěrečná. Jasné formulace,
kvalita autorových soudů a zvládnutí tématu vůbec jsou založeny na využití nejdůležitější
literatury zejména srbské provenience. Významným přínosem autorovým je však realizace a
posléze i zdařilé využití vlastního pramenného výzkumu (!) v bělehradských archívech
(Archív Jugoslávie, Diplomatický archív Ministerstva zahraničních věcí Srbska), na němž je
práce v podstatě postavena.
Autor si je plně vědom klíčového.významu národněosvobozeneckého hnutí, vedeného
Titem a komunisty.Z hlediska tématu nalézá jejich představy v závěrech II.zasedání
AVNOJe v listopadu 1943. V ohledu státoprávním komunisté formulovali požadavek
odstranění unitarizmu a monarchie federací rovnoprávných republik. Důležité místo
zaujímal požadavek korekce mezinárodních hranic nového státu (zejména na úkor Itálie) a
dokonce i některé představy o řešení otázky makedonské, respektive o vytvoření
federovaného soustátí od Terstu do Černého moře. Přílišné teritoriální rozšíření Jugoslávie
ovšem odmítali jak západní spojenci tak Stalin v jehož postojích autor nalézá již r.1945
prvky pozdější ostrakizace Jugoslávie Informbyrem. Zejména při zkoumání krize okolo
příslušnosti Terstu k Jugoslávii nebo k Itálii autor konstatuje již zřetelné první známky
nazrávající studené války.
Předkládaná diplomová práce Martina Šmejce představuje podle mého soudu přínos
pro naše poznání klíčového období jugoslávských dějin 20.století. Je velmi dobře
strukturovaná, charakteristická výraznou snahou o vyvážený přístup ke sledované
problematice. Významným pozitivem práce je autorův kultivovaný a sdělný jazyk.
Martin Šmejc vyhověl všem požadavkům, kladeným na d i p l o m o v o u
práci..Doporučuji přijetí této práce, kterou hodnotím jako v ý b o r n o u - 1.
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