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Kolega Jan Javorský napsal kvalitní bakalářskou studii, ve které prokázal 
schopnost samostatné badatelské práce. Zvolené téma - Řecká občanská válka 
v českém tisku - autorovi umožnilo pracovat s původními prameny, tj. 
s novinami a relevantní odbornou literaturou. Odraz události občanského 

konfliktu a jeho hodnocení v českých periodikách začlenil do širšího kontextu 
řeckého vnitropolitického vývoje ve 40. letech 20. století a stručně nastínil i 
základní kontury poválečného Československa. Vlastním obsahovým jádrem 
předkládané bakalářské práce je zhodnocení rozsahu, kvality a politického 
zaměření zpravodajství o řecké občanské válce. Javorský se v této souvislosti 
zabýval i kvalitativně -kvantitativní změnou českého tisku po únoru 1948, rolí 
cenzury i proměnou propagandy v indoktrinaci. 
Těžiště studie spočívá v komparaci demokratického a komunistického, či 

komunisty kontrolovaného tisku v čase tzv. třetí republiky a všímá si i 
postupného stírání názorových rozdílů po únoru 1948. Ocenil jsem i autorův 
způsob komparace, kdy srovnává hodnocení či míru informace o nikoli 
jednotlivých, konkrétních událostech řecké občanské války, ale o politicky 
strukturovaných jevech, např. o legalitě athénských vlád, o charakteru povstání, 
atd. Výsledná zjištění jsou nesporným přínosem pro poznání role českých médií 
v kritickém období začínající studené války. Zatímco komunistický tisk vytvářel 
jednolitý obraz řeckých událostí v duchu marxisticko - stalinské ideologie a 
potřeb politické praxe ÚV KSČ, demokratický tisk se sice pokoušelo objektivní 
pohled na probíhající občanskou válku, ale přirozenou názorovou růzností 

nemohl dostatečně čelit úderné komunistické propagandě. 

Mohu tedy odpovědně doporučit bakalářskou práci Jana Javorského k závěrečné 
obhajobě. "Vadou na kráse" však jsou neopravené gramatické chyby, které se 
vyskytují v mém exempláři posuzovaného textu. Proto ve své klasifikaci váhám 
mezi "výborně" a "velmi dobře" a bude tak záležet na vlastním průběhu 
obhajoby, ke kterému z navrhovaných hodnocení se Přtr'0t.mI. 
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