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Nikola Karasová předkládá čtenářům bakalářskou práci, v níž analyzuje a srovnává řecké 

komunistické hnutí a Metaxasův autoritativní režim v letech 1939-1941. Téma, které si 

zvolila, je bezesporu velmi zajímavé a nutno ocenit, že se i přes časté tendenční přístupy 

s problematikou vyrovnala bez potíží a přistoupila k ní s nutným odstupem. Velmi dobře si 

také položila otázku, na níž téma vystavěla: zda a nakolik se Metaxasův politický program a 

jeho implementace ve své podstatě blíží tomu Komunistické straně Řecka (KKE) a do jaké 

míry Metaxasova diktatura KKE ovlivnila. 

Téma je zpracováno chronologicky, přičemž autorka začíná deskripcí vývoje řeckého 

komunistického hnutí od jeho počátků po vyhlášení Metaxasovy diktatury. Navazuje 

kapitolou, jež se věnuje diktatuře 4. srpna, kterou stručně charakterizuje a srovnává 

s ostatními autoritativními režimy, ale i osobnosti Ioannise Metaxase jako řeckého „vůdce“. 

V této části se také zaměřuje na činnost ozbrojených složek, které byly Metaxasovým hlavním 

nástrojem pro udržení pořádku a potlačování opozice, což je vlastně také tématem poslední 

kapitoly. V té se autorka věnuje krokům, kterými Metaxasův režim pacifikoval KKE a její 

přívržence a práci uzavírá Metaxasovým oportunistickým smířením s řeckou levicí po 

italském útoku na Řecko.  

Práce je formálně i jazykově pěkně zpracována a v tomto směru neobsahuje žádné zásadní chyby. 

Co do bibliografie v českém prostředí a bez znalosti řeckého jazyka nebylo jednoduché obstarat více 

textů, než autorka uvádí. Řecká i anglojazyčná historiografie, kterou by ovšem musela autorka 

opatřovat v zahraničí, je nicméně v tomto směru daleko obsáhlejší. Z práce by však učinila více než 

přehledovou studii vycházející především ze souhrnných dějin Řecka. Zřejmě právě kvůli 

souhrnnému charakteru publikací, z nichž paní Karasová vychází, se na str. 10 trošku nešťastně 

zaplétá do problematiky KKE: nejprve předkládá otázku utlačování menšin v severním Řecku jako 

programové prohlášení, v dalším odstavci hovoří o jejich faktické diskriminaci a v tomtéž odstavci 

otevírá otázku roztříštěnosti KKE, k níž mělo dojít po rozšíření členské základny o příslušníky menšin 

a o maloasijské uprchlíky, aniž by odhalovala příčinu tohoto názorového rozvratu. K podobné situaci 

dochází na str. 17, kdy není zcela jasné, jestli na demonstrace chodili příznivci KKE, nebo jen 

nespokojení občané, a jestli komunistickou stranu popularizovaly demonstrace, anebo stát. Autorka by 

také měla své zdroje podrobit důkladnější kritice. Jen na okraj Papacosma není řeckým historikem, ale 

americkým historikem řeckého původu. Rovněž mi nepřijde vhodné, stavět Loulose k předchozímu 

autorovi do opozice (s. 5). Ani poznámka k transkripci není zcela výstižná (s. 6), navíc by bylo dobré 

zvolit buď ustálený český systém, neb o mezinárodní úzus (ELOT 743). 

Co do metody se autorka drží svého schématu až na to, že komparace, na níž má být práce zčásti 

založena (viz str. 4), se objevuje vlastně až v samotném závěru. Škoda, protože je s problematikou 

pracováno výlučně chronologicky a narativně. Práce jakoby sama vyzývala k tomu, aby byla 

rozdělena tematicky (diktatura 4. srpna a Metaxas / KKE a Zachariadis) a následovala komparativní 



analýza. Také slibovaný teoretický koncept autoritářského režimu a komunistického hnuti (s. 4) 

se objevuje spíše v náznaku a je založen pouze na dvou publikacích (Balík a Kubát, Reiman). 

Přijde mi ovšem, že hlubší metodologické zpracování by bylo nutno očekávat spíše než od bakalářské 

práce od práce magisterské. 

V textu se dále vyskytuje pár drobných nesrovnalostí, které by bylo dobré uvést na pravou míru: 

V úvodu autorka zmiňuje, že obliba Metaxase vzrostla po propuknutí 2. světové války (s. 2), nutno si 

ale uvědomit, že v Řecku válka začala až konec října 1940. Dále paní Karasová poněkud neobratně 

pracuje s pojmem totalita, který zaměňuje spíše za absolutismus (s. 3, resp. 36). Na str. 8 pak píše: 

„Svou roli dále sehrála pomalá industrializace Řecka počátkem dvacátého století, způsobená 

jeho převážně agrárním charakterem, která utvrzovala obyvatelstvo v pocitu sociální 

nespravedlnosti“. Nelze však říci, že pokud by došlo k industrializaci, rozdíly mezi jednotlivými 

vrstvami by se neprohlubovaly a společnost by se nestavěla proti stávajícímu systému. Naopak 

můžeme tvrdit, že tento fenomén potkává ve stejné době i průmyslově rozvinuté státy. Ani 

Kominterna, ani KKE neusilovaly o to, aby se Makedonie či Thrákie stala sovětskou republikou, jak 

autorka píše na str. 8-9. Komunistické hnutí pak těžko mohlo neexistující debatu o sociálních 

podmínkách v Řecku oživit, spíše ji iniciovalo (s. 11). Autorka se dále zmiňuje o změně směřování 

řecké nekomunistické levice od Kominterny k Amsterodamské internacionále, aniž by blíže 

vysvětlila, co taková změna znamenala (s. 12). Na str. 13 hovoří o referendu, jehož výsledky byly 

zmanipulovány, ale chybí informace, kým byly zmanipulovány a jak referendum dopadlo. Řekové 

nemohli být zároveň nespokojeni s maloasijským tažením i politikou venizelistů (s. 21), neboť ti byli 

v době řecko-turecké války v opozici. Jistě by stálo za to blíže vysvětlit význam rasově čistého státu 

v řeckém pojetí (s. 24, resp. 26) a dále v případě EON konkretizovat, komu bylo znemožněno nalézt 

zaměstnání (s. 24-25). Hitler podle všeho tušil, že Mussolini chystá útok na Řecko, nicméně duce ho o 

akci oficiálně neinformoval (s. 37). Vězení na řeckých ostrovech je pak asi vhodnější nazývat 

internačními tábory než koncentračními (s. 39). Pokud z téměř 60 tisíc členů odborů platila příspěvky 

přes 31 tisíc, nejednalo se o pouhý zlomek, ale o nadpoloviční většinu (pozn. 50, s.12). V závěru 

(s. 43) autorka píše, že „spojenectví dvou znepřátelených stran, jako byli Metaxas a KKE, nemá 

prakticky nikde v Evropě obdoby“. K otevřenému spojenectví ale nedošlo ani v Řecku. 

Komunistické kádry Metaxas na svobodu nepropustil ani po italské ofenzívě. Italskými 

agresory (na téže straně) zřejmě spíše myslí italské okupanty. Matoucí je i vyjádření, že 

„Metaxasův extremně pravicový režim tak neúmyslně povzbudil režim komunistický“ (s. 43). 

Takový režim ale v Řecku nikdy nevznikl. Poslední kapitolu uzavírá v jádru správné konstatování, 

že „řecký vůdce nechtěně posunul KKE blíže řeckému národu a učinil z ní pro mnohé přijatelnou 

politickou alternativu či dokonce jediné možné řešení“. Nutno ale rovněž říci, k čemu byla KKE 

alternativou a čeho měla být jediným řešením.  

 

Pokud autorka při obhajobě osvětlí problémy, které v práci vyznívají nejasně, navrhla bych práci 

hodnotit i přes výše zmíněné nedostatky ještě jako výbornou. 
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