
Posudek vedoucího na bakalářskou práci 

Matěj Ludvík: Polské a maďarské události roku 1956 na stránkách českého tisku. Praha, 

FF UK 2010 (59 s.). 

Posluchač Matěj Ludvík, jehož specializací v rámci Středoevropských studií je polonistika, si 

pro svou bakalářskou práci vybral zajímavé, avšak způsobem zpracování poměrně náročné 

téma, jemuž v českém prostředí nebyla doposud věnována velká pozornost. M. Ludvík si zde 

vytýčil cíl vypracovat syntézu toho, jak dobový český tisk psal o událostech v Polsku a 

Maďarsku roku 1956. 

Bakalářská práce je rozdělena na tři základních části: Mezinárodní situace, jež předcházela 

událostem v Polsku a Maďarsku roku 1956 (s. 9-16), Povstání v Poznani (s. 17-27), 

Nepokoje v Maďarsku (s. 28-54). Je tedy zřejmé, že větší polovina textu je věnována 

maďarským poválečným dějinám. 

V prvé části se autor pokouší na základě odborné literatury charakterizovat poválečnou situaci 

v Evropě, zejména v její východní části. Překvapivě málo prostoru je však věnováno Polsku a 

Maďarsku ve čtyřicátých až padesátých letech, chybí zde zásadnější srovnání obou zemí i 

nastínění situace v Československu. Naopak jsou zde zdůrazněny některé mezinárodní 

konflikty, jako např. Suezská krize, které měly minimální vliv na politiku v Polsku a 

Maďarsku. I přes několikerá upozornění posluchač neopravil všechna nedůsledně psaná 

jména a příjmení (např. Roosvelt místo Roosevelt na s. 9 a 10, Palmir Togliatti místo Palmiro 

Togliatti, Anastasije Mikojana místo Anastase Mikojana na s. 29). Nevyhnul se taktéž 

faktografickým nepřesnostem, když např. na s. 10 tvrdí, že většina Východního Pruska 

připadla po druhé světové válce SSSR. 

Ve druhé části o poznaňských událostech již M. Ludvík využívá českých novin Rudé právo, 

Mladá fronta a Lidová demokracie. Chronologicky zachycuje citace a odkazy na události 

v Poznani tak, jak se objevovaly v českém tisku. Převažuje však narativní charakter, autor 

pouze přejímá informace z novinových článků, ty však neanalyzuje a nesrovnává. Chybí také 

důkladnější práce s odbornou, zvláště polskou, literaturou a hodnocení hlavních osobností tzv. 

polského října. Pro pochopení období tzv. PRL existuje bohatá odborná literatura, z níž lze 

např. jmenovat práci: Antoni Dudek - Tomasz Marszalkowski: Walki uliczne w PRL 1956-

1989. Kraków 1999. 



V podobném duchu je psána i třetí část Ludvíkovy práce. Český tisk si maďarských událostí 

všímal mnohem podrobněji než vystoupení v Polsku. Snažil se u občanů prosadit mínění 

scestného vývoje v tehdejším Maďarsku. Proto posluchač mohl využít mnohem rozsáhlejší a 

podrobnější materiál. Právě zde by bylo vhodné zhodnotit průběh maďarských událostí a 

případně je srovnat se situací v Československu. 

Co se týče seznamu pramenů a literatury, očekávali bychom propracovanější a komplexnější 

souhrn prací. Chybí zde především rozsáhlejší seznam polských prací, na což byl autor již 

průběžně upozorňován. Minimálně se pak o polskou literaturu opírá v citacích. Překvapuje 

také, že je v seznamu pramenů, tedy dobového tisku, uveden jen velmi malý vzorek novin. U 

citace konkrétních novinových článků zase M. Ludvík používá způsobu "In", který je běžný 

pro sborníky, nikoliv pro noviny a časopisy. V části Bibliografie dokonce "In" dává mezi 

název novin a datum vydaného článku. 

Předložená bakalářská práce Matěje Ludvíka má sice popisný charakter a chybí zde alespoň 

některé pasáže, kde by se autor pokusil analyzovat a zevrubněji vysvětlit nejdůležitější 

problémy polských a maďarských dějin 20. století, nakonec se mu však podařilo vytýčené 

téma synteticky zpracovat a poměrně slušně metodicky rozčlenit. Zvládl tak požadavky 

kladené na tento typ práce a proto jeho bakalářskou práci hodnotím známkou DOBŘE. 
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