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Otázka mezinárodního postavení Jugoslávie a jejích hranic na sklonku druhé světové války 

a v prvních poválečných letech 

 

Martin Šmejc si za téma své bakalářské práce zvolil vývoj jugoslávských územních 

aspirací na konci 2. světové války a na počátku války studené. Velmi dobře zvládl už úvodní 

rozbor použité literatury a pramenů. Je přitom třeba vyzdvihnout, že pracoval nejen s 

odbornou literaturou v několika jazycích včetně srbochorvatštiny a slovinštiny, ale i 

s archivními materiály Archivu Jugoslávie a Diplomatického archivu Ministerstva 

zahraničních věcí Republiky srbské, což představuje pro úroveň bakalářské práce vysoce 

nadstandardní heuristickou základnu. 

Autor svou práci vhodně rozdělil do tří hlavních tematických celků – Terst, Korutany 

a jižní hranice (hranice s Bulharskem, Řeckem a Albánií), v jejichž rámci pak postupoval 

chronologicky. Otázky oprávněnosti a rovněž prosaditelnosti jugoslávských územních nároků 

přitom analyticky zkoumal na pozadí postupně se rozvíjející studené války. Ta představovala 

překážku nejen pro prosazení jugoslávských územních požadavků, ale rovněž pro Titovy 

ambice vytvořit federaci s Bulharskem a Albánií. 

Protože autor pracoval v mém semináři Válka a retribuce, měl jsem dobrou možnost 

sledovat jeho text už ve stádiu zrodu. Zaregistroval jsem proto i autorovu „velikou náklonnost 

k jugoslávským národům“, resp. „neskrývanou náklonnost k jugoslávským národům“ (s. 10), 

nicméně pozitivně kvituji fakt, že ve výsledném textu už není tento přístup natolik přepjatý, 

aby autorovi bránil ve formulování promyšlených a zároveň zpravidla vyvážených závěrů. 

Mé kritické připomínky jsou tedy spíše okrajového rázu: Objektivitu autorského 

pohledu nelze dedukovat z místa narození, resp. původu toho kterého historika (H. C. Darby, 

Jože Pirjevec – s. 13). Za úplně zbytečnou považuji půlstranu vysvětlující případy používání 

kurzívy společně s uvozovkami (osobně považuji současné použití obojího za nadbytečné ve 

všech z uvedených případů, ale každopádně vysvětlení v tomto rozsahu je plýtváním místem). 

O jednotě jugoslávských národů v období války, i na jejím sklonku, lze asi jen těžko hovořit, 

jakkoli se komunisté nepochybně snažili ji nastolit silou (s. 39). Osobně jsem velmi skeptický 

ke Stalinovým „plánům na poválečnou spolupráci se Západem“ (s. 40), resp. je asi třeba 

dodat, že Stalin sám si kladl pro takovou spolupráci velmi specifické podmínky (viz např. 

některé analýzy George Kennana z prvních měsíců roku 1946). Výrok, podle něhož 

„konečnou podobu jugoslávských hranic po druhé světové válce svorně, a zároveň nezávisle 

na sobě, narýsovali Josif Stalin a Winston Churchill,“ je v každém případě nepřesný, ať už jej 



autor formuloval s jakýmkoli „nadhledem“: Sovětská delegace se ještě na pařížské mírové 

konferenci v létě 1946 jednoznačně snažila prosadit řešení co nejvýhodnější pro Jugoslávii a 

teprve po delší době neochotně souhlasila s francouzským kompromisem, jenž oblast Terstu 

dělil na „zónu A“ a „zónu B“. Přitom v době, kdy se o této konečné podobě jugoslávské 

hranice rozhodovalo, byl už Winston Churchill v opozici, a tak na ono rýsování neměl 

jakýkoli vliv. A konečně bych v „procentové dohodě“ z října 1944 nespatřoval počátek 

studené války (s. 40), resp. bylo by dobré vysvětlit, v jakém smyslu se tak mělo stát – jakkoli 

má autor samozřejmě plné právo na to formulovat a také obhájit tento svůj subjektivní soud. 

I přes výše uvedené výhrady považuji práci Martina Šmejce určitě za velmi zdařilou, 

rád ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 

 

 

V Praze dne 9. 6. 2010      PhDr. Vít Smetana, Ph.D. 
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