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Ellen Franců vystudovala novořeckou a tureckou filologii a pro svou bakalářskou práci si vybrala téma 

řecko-turecké války z let 1920–1922 v podání tureckých a řeckých učebnic. Jak uvádí zadání práce,

studentka se za využití svých znalostí jazykových i kulturně politických zaměří na analýzu vybraných 

učebnic dějepisu v Turecku a v Řecku. Komparativní metodou bude sledovat, jakým způsobem jsou 

studentům obou zemí vykládány události poslední řecko-turecké války (1920–1922), stranou neměl 

zůstat rozsah a způsob výkladu řecko-tureckých vztahů v učebnicích dějepisu, používaná adjektiva pro 

označení „toho druhého“ a také měla upozornit na případné pokusy o „odbarvení“ této války v obou 

zemích. Zadání práce také odkazuje na vytvoření negativních stereotypů, kterými se Turci nebo Řekové 

navzájem vymezují, a proto je pro vzájemné chápání obou národů způsob prezentace „těch druhých“ v 

učebnicích tureckých a řeckých škol zcela zásadní. (Viz SIS).

Očekávané závěry takto zadané bakalářské práce Ellen Franců znamenaly příslib nejen pro moderní 

historiky, kterým není ten či onen jazyk přístupný, ale pro kohokoli, kdo se o problematiku řecko-

tureckých, turecko-řeckých vztahů a jejich vzájemnou recepci zajímají v širším kulturně politickém 

kontextu.

Autorka v první faktografické části nejdříve na cca dvaceti stranách popsala vnitropolitickou situaci v 

obou státech před konfliktem a pak samotnou řecko-tureckou válku. (Str. 10–31). V dalších kapitolách 

představila vzdělávací systémy obou států. (Str. 31–34). Kapitola věnovaná učebnicím, z nichž práce

bude vycházet, je zpracována na str. 34. Následuje technický popis dvou učebnic, tj. jak učebnice 

vypadají, jak jsou členěny, počet stran, jakému časovému období se celkově věnují a kolik stran vyhrazují 

dané válce. Dále Ellen Franců uvádí některé doplňující informace nebo jiné materiály jako jsou mapy, 

obrázky či fotografie, které slouží studentům k pochopení daných momentů. Je nasnadě, že se 

v souvislosti s překotným vývojem v Evropě jedná o téma velmi aktuální, byť úzce zaměřené, ale právě 

proto s vybavením, jaké Ellen Franců díky studiu řecké a turecké filologie má, vítané a dobře 

zpracovatelné.

Úvodní a také nejrozsáhlejší pasáž věnovaná historickému vývoji je zpracována kompilační metodou 

přehledně, srozumitelně a v nezbytné míře, s výhradou vůči přehledovým příručkám z řady Stručná 

historie států, které jinak doporučujeme uchazečům o bakalářské studium.
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Stěžejní část, analýza řecké a turecké učebnice, je vedle toho už svým rozsahem o 10 ti stranách 

zpracována na první pohled nedostatečně. Aby nedošlo k nepochopení, je třeba v práci rozebrat 

vzdělávací systém v obou zemích, což Ellen Franců sice činí na stranách 34–35, ale opět to je jen krátký 

úvod k vlastní hlavní části – analýze a komparaci učebnic, která se nakonec odbývá na 8 stranách.

Hlavní problém vidím v tom, že i přes avizované zdůvodnění výběru učebnic (kap. 6, str. 34), klíč k výběru 

vlastně chybí nebo je jen naznačen: „ze všech učebnic dostupných na oficiálních stránkách tureckého 

ministerstva školství se tématu řecko-turecké války věnuje nejvíce...“ (6.2. str. 34, 35). Dále 

nerozvedeno. Problém také vidím v konečném množství srovnávaných učebnic. Každý národ 

reprezentuje toliko jedna. Proč tomu tak je, a zda či proč je tento počet chápan jako dostatečný, není 

uvedeno. Dále pak postrádám výčet, jakékoli věcné vysvětlení negativních stereotypů, které mezi Turky

nebo Řeky podle zadání panují. Není nikde vysvětleno, kde se s těmito stereotypy setkáváme především, 

a nakonec, jak a zda jsou nakonec učebnicemi doloženy či nikoli.

Vlastní metodologický postup při popisu učebnic problematický není, ovšem až na výjimky chybí ke 

každému zjištění shrnutí, co z konkrétních zjištění vyplývá. Názorně:

„Než se začneme věnovat analýze textu o řecko-turecké válce ve vybraných učebnicích, je třeba zmínit, 

že v řeckém prostředí se tato událost nazývá Maloasijská válka (řecky: Ο μικρασιατικός πόλεμος), ačkoliv 

v řeckém povědomí je známá spíš jako Maloasijská katastrofa (řecky: Μικρασιατική καταστροφή). V 

tureckém prostředí týmž událostem odpovídá název Turecká válka za osvobození západní fronty 

(turecky: Türk Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi.“ (7. str. 36).

Naznačuje nebo narušuje toto nějaký stereotyp? Je označení „maloasijská katastrofa“ něco jiného než 

„maloasijská válka“ či pro Turecko „osvobození západní fronty“? Pokud ano, proč? Jedná se o 

jednostrannou nivelizaci tragických událostí nebo pokus o smír?

Podobně i níže, např:

„V poslední sekci této kapitoly, která se zabývá vývojem v Řecku a v Turecku po válce stojí za povšimnutí 

krátká zmínka o smlouvě z Lausanne, kde zmiňují také výměnu obyvatelstva. Je popsána jako výměna 

křesťanů a muslimů a zmiňuje výjimky, kterých se tato výměna netýkala – Řekové z Konstantinopole a 

ostrovů Imbros a Tenedos, které počítají na 125 000 a muslimové ze západní Thrákie – celkem 118 000. 

Kolik si ale Řecko a Turecko vyměnilo lidí, už autoři nezmiňují.“ (7.1.1, str. 39).

Co z toho ale vyplývá? Má se za to, že počty vyměněného obyvatelstvy jsou obecně známé, či se jedná 

o zamlčování některých skutečností? Proč si autorka chybějící informace všimla? Dochází v učebnicích

ve srovnání s historiografií, s níž pracovala, k nějakým nesrovnalostem?
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Jinde autorka poukazuje na „zajímavý“ fakt: „Co se v evropských učebnicích příliš neobjevuje, a co 

můžeme považovat za zajímavé je, že učebnice (nejen učebnice dějepisu, ale třeba náhodně vybraná 

učebnice matematiky nebo psychologie, z čehož můžeme usuzovat, že následující popis platí pro 

všechny učebnice napříč předměty) obsahují hned na začátku jednu stranu s tureckou vlajkou a písní 

Pochod nezávislosti (turecky: İstiklâl Marşı) od básníka Mehmeta Âkifa Ersoye, jejíž první dvě sloky se 

roku 1921 staly národní hymnou. Za ní následuje Proslov mládeži (turecky: Gençliğe Hitabe) od Mustafy 

Kemala Atatürka, ve kterém shrnuje Tureckou válku za nezávislost a základy modernizace, liberalizace a 

demokratizace, které položila, a na kterou pak navázala turecká revoluce zakončená vyhlášením 

moderní Turecké republiky. Za proslovem se pak ještě nachází Atatürkův portrét.“

Opět ovšem chybí, co z toho vyplývá, proč je ono zjištění zajímavé, a doporučení, jak s ním nakládat.

A takto bychom mohli pokračovat odstavec po odstavci.

Obecně lze konstatovat, že práci chybí žádoucí kritické zhodnocení nálezů, resp. objevuje se jen místy, 

nedostatečně a v náznacích; stylistické nesrovnalosti nechávám stranou. Jakkoli je úvodní kompilativní 

část téměř bezproblémová, hlavní stať vykazuje spíše nesamostatnost a nejistotu a faktické nesplnění 

zadání.

I přes to si troufám tvrdit, že práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, doporučuji ji 

k obhajobě, ovšem k výše uvedeným výhradám s hodnocením dobře. Při obhajobě předpokládám, že se 

Ellen Franců k výše uvedeným výhradám dostatečně vyjádří, doplní některé otázky vyplývající ze 

zjištěného srovnání učebnic a dalších materiálů, s nimiž pracovala a také zda se setkala s oněmi 

stereotypy při pobytu v obou zemích.
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