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Matěj LUDVÍK, Polské a maďarské události roku 1956 na stránkách českého tisku 

Bakalárska práca (ÚSVS FF UK), rkps., 61 s. 

(oponentský posudok) 

Rok 1956 predstavuje významný medzník moderných dejín vo viacerých rovinách: 

kl'účový prejav Xx. zjazdu KSSZ odštartoval revíziu predchádzajúcej "stalinskej" epochy 

sovietskeho socio-ekonomického "experimentu"; vládnuci totalitný režim dostal jemne 

liberálnejšiu tvár; po vzore hegemóna došlo aj v satelitoch k čiastočnému prehodnoteniu 

nedávnej minulosti s výsledným uvol'nením ideologického rámca; jesenná suezská kríza 

naznačila postup emancipácie donedávna kolonizovaných národov. 

Význam pol'ských a maďarských udalo stí spočíva v tom, že dokumentovali tzv. prvú 

krízu socializmu v bezprostrednom okolí Československa: takmer súčasne v dvoch krajinách, 

s ktorými sa udržiavali intenzívne vzťahy na všetkých úrovni ach (aj v čisto privátnej sfére 

prostredníctvom pol'skej, resp. maďarskej menšiny). Museli preto vyvolať viac ako len 

publicistický záujem režimom ovládanej českej (pražskej) tlače. Tému predkladanej 

bakalárskej práce preto pokladáme za zaujímavú a vhodne zvolenú. 

Výstavba práce je logická. V úvode kolega naznačil vymedzenie problematiky, 

vyjadril sa k výberu použitých prameňov a (rámcovo) tiež literatúry. Na tomto mieste vcelku 

správne konštatuje minimum českojazyčných spracovaní 1
• Následne venuje priestor náčrtu 

povojnového vývoja s dorazom na zrod bipolámeho usporiadania medzinárodných vzťahov 

v počiatočnej fáze studenej vojny a s tým súvisiace premeny v Pol'sku a v Maďarsku. Ide 

o komplikovaný problémový komplex a autorovi sa, žial', nepodarilo vyhnúť sa 

faktografickým pochybeniam: aj po sovietskej anexii dnešnej Kaliningradskej oblasti pripadla 

Pol'sku vačšia časť bývalého Východného Pruska (zvolená formulácia je navyše logicky 

neúplná, a teda nejasná, porov. s. 10). 

Udalosti poznaňského Czerwca kolega spol'ahlivo rekonštruuje predovšetkým vďaka 

práci s pol'skou odbornou literatúrou (čiastočne dostupnou tiež v českom preklade). Obdobne 

postupuje pri predstavení jesenného maďarského povstania, opierajúc sa o jazykovo prístupné 

syntézy autorského kolektívu okolo Richarda Pražáka, ďalej Paula Lendvaia a Lászla 

Kontlera. Do narácie zapracováva pramenný materiál, stojaci v popredí jeho záujmu, takže 

I To ale neznamená, že v českej historiografickej produkci i nefigurujú práce, ktorých znalosť by mohla 
autorovi prospieť a ktoré nenájdeme v záverečnej bibliografii - uveďme aspoň stručné spracovania problematiky 
~ pera Vladimíra NÁLEVKU (Světová politika ve 20. století (II), Praha 2000, s. 22-36) či Karla DURMANA 
(Popely jěště žhavé. Velká politika 1938-1991. 1. Válka a nukleární mír 1938-1964, Praha 2004, s. 447-460, 488-
491) či konferenčný zbomÍk Maďarské povstání 1956. Padesát let poté, ed. M. Loužek, Praha 2007. 
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nakoniec ponúka celkom reprezentatívny obraz toho, ako o sledovaných udalostiach písala 

česká tlač. Kolega sa snaží zachovat' si kritický odstup od takto sprostredkovaných informácií 

(porov. napr. s. 40-41); v prípade oficiózneho "Rudého práva" opakovane dokumentuje, že 

slúžilo predovšetkým ako nástroj propagandy (napr. s. 46) - napriek tomu by sme však uvítali 

doslednejšiu snahu verifikovat' jednotlivé správy. Pasáž o prejednávaní maďarského problému 

na pode OSN (s. 42-44) je pritom v úplnosti po stavená na správach z tlače (napriek tomu, že 

v záverečnej bibliografii nájdeme prácu Charlesa Gatiho Stroskotané ilúzie, ktorá sa venuje aj 

tomuto aspektu). Podobne v záverečných podkapitolách o doznievaní povstania je v narácií 

niekedy t'ažké spol'ahlivo rozpoznat' kolegov kritický odstup k citovaným prameňom. 

Celkovo možeme zhodnotit', že autor v hrubých rysoch zvládol základy práce 

s historickou tématikou, najma čo sa týka vymedzenia skúmaného problému, vol'by prameňov 

a logickej výstavby textu. V práci je však nájdeme drobnejšie faktografické chyby (napr. na s. 

21 je americká tlačová agentúra United Press uvedená ako "mezinárodní";) či nie vel'mi 

šťastné tvrdenia, vyplývajúce z nedostatočnej orientácie v dobových politických reáliách 

(vznik koaličnej vlády v Juhoslávii nepatrí k výsledkom jaltskej konferencie - ako by mohlo 

vyplývať z formulácie na s. 9; pri enumerácií pol'ských územných ziskov na úkor Nemecka -

s. 11 - by sa žiadalo spresniť, že obnovenému štátu pripadli nemecké územia nielen na 

východe, ale i severovýchode porazenej Ríše - uvedená Warmia (1) a Mazury). Vačší doraz 

by sme kládli na situovanie jednotlivých aktérov (rovnomerné uvádzanie plných mien 

a postavenia pri prvej zmienke, v správnej ortografii, porov. opakovane Roosvelt namiesto 

Roosevelt, na s. 22 Palmir namesto Palmiro Togliatti); pri takomto postupe by kolegu 

neprekvapil postoj Imreho Nagya v počiatočnej fáze nepokojov (porov. s. 33). 

Rozpačitý dojem budí bibliografia a práca s literatúrou všeobecne. Výpočet 

spracovaných novinových článkov je v bibliografii - v porovnaní s poznámkovým aparátom -

neúplný; v prípade literatúry je situácia opačná: kolega tu uvádza značný počet publikácií, 

ktorých vklad do výslednej podoby práce nevieme posúdit' (možeme sa iba domnievat', že sa 

uplatnili pri tvorbe viac-menej terminologických vysvetliviek - tu autor prameň informácií 

neuvádza). V práci ďalej nájdeme pasáže, kde je odkaz na literatúru zavádzajúci (porov. s. 17-

18, kde je súvislost' s monografiou Andrzeja Paczkowského Půl století dejin Polska 1939-

1989 viac ako zrejmá, príslušná poznámka ale odkazuje na prácu Johna Bradleyho Válka 

a mír po roce 1945. Dějiny vztahů mezi Sovětským svazem a Západem), resp. chýba úp lne 

(porov. s. 57, kde kolega stručne glosuje situáciu v Československu). Na jednom mieste (s. 

37) autor odkazuje na monografiu Muriel Blaivé Pro marněná příležitost. Československo 

a rok 1956 (v bibliografii neuvedenú), a síce v súvislosti s obavami, že by sa maďarská 



situácia mohla premietnuť do vývoj a na južnom Slovensku. A však, podl'a recenzie uvedenej 

práce, na ktorú kolega odkazuje v bibliografii, " kniha se i přesto, že je řeč o Československu, 

nezabývá odlišným vývojem na Slovensku". Nejednoznačná je situácia dvoch tématicky 

zhodných českých prác s takmer totožným názvom, ked' kolega v texte odkazuje na staršiu, 

v bibliografii však uvádza mladšiu2
• Tieto skutočnosti nepriaznivo vplývajú na celkový dojem 

z predkladanej práce. 

Hodnotenie bakalárskej práce Matěja Ludvíka je potrebné rozdeliť do niekol'kých 

častí. Autor si zvolil zaujímavú a vhodnú tému, ku ktorej pomeme úspešne zozbieral 

pramenný materiál a literatúru. V zásade sa mu podarilo splnit' ciel', ktorý si vytýčil v úvode 

práce, na úrovni priatel'nej pre tento typ kvalifikačnej práce. K výslednému spracovaniu však 

máme, čo je zrejmé aj z tohto oponentského stanoviska, hned' niekol'ko výhrad. Vzhl'adom 

k nemalému počtu faktografických či iných "remeselných" pochybení, ktorých príklady sme 

uviedli vyššie, navrhujeme hodnotit' predkladanú bakalársku prácu známkou dob r e. 

V Poprade, 4. septembra 2010 

Mb'!". Pavol Ji&ťhEC 
Ústav sVětoVýC~ějin FF UK 

2 MOUUS, V. a kol., Vznik, krize a rozpad sovětského bloku v Evropě, Ostrava 1991; VYKOUKAL, J. 
a kol, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 - 1989, Praha 2000. 


