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Jakub Fabian si zvolil jako téma bakalářské práce modelově vhodnou problematiku. Zkoumal reflexi
dění v Chorvatsku v roce 1995 dobovými klíčovými českými periodiky. Zejména z hlediska
heuristického výzkumu vynaložil více než odpovídající úsilí. Pročetl a pokusil se analyzovat příslušné
texty v Rudém právu, Lidových novinách, Respektu a Týdnu. Jisté pochybnosti mám pouze
k preciznosti rešerše provedené v příslušném ročníku Lidových novin. J. Fabian pominul rozsáhlejší
diskusi týkající se dění v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině, která na stránkách tohoto deníku
proběhla na podzim 1995.
Obsah a styl práce odpovídají požadavkům kladeným na bakalářskou práci, která je prvním
větším opusem začínajícího balkanisty. Jde o text, za kterým je vidět řada hodin vynaložené práce, ale
současně o text, který má v řadě ohledů začátečnický charakter. To se mj. projevuje v nedostatečném
kontextuálním zakotvení výkladu, objemné množině stylistických neobratností či v neschopnosti
ujasnit si předmět zkoumání.
Posuzovaná práce vychází z více než skrovné sekundární literatury. I když mnoho monografií
a vědeckých studií věnovaných vývoji v Chorvatsku v 90. letech minulého století má problematickou
kvalitu a často se v nich odráží politická tendenčnost, J. Fabian pominul minimálně dva důležité tituly,
které by mu umožnily lépe pochopit chorvatskou realitu poloviny 90. let. Mám na mysli Dvacet let
nezávislého Chorvatska I. Goldsteina a zejména monumentální biografii F. Tudjmana od Darka
Hudelista. V bibliografii uvedených deset titulů sekundární literatury J. Fabian navíc využívá víc než
skromně. Pokud tak již učiní, pak s nedostatečnou kritickou distancí. Příslušné faktografické údaje, ale
mnohdy i jejich interpretaci tak viditelně získával také z českých periodik, jejichž obsah zkoumal.
Neznalost sekundární literatury se odráží v několika faktografických chybách a především při
přejímání nesprávných či tendenčních vysvětlení některých fenoménů spjatých s moderní
chorvatskou i jugoslávskou historií.
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Jako sporná se mi jeví i kompozice práce. J. Fabian ji rozdělil podle půlročních intervalů a
jednotlivých zkoumaných novin a časopisů. To přispívá k opakování výkladu, jeho nezáživnosti;
zvyšuje se tím popisný charakter textu. Mnohem vhodnější by bylo postupovat tematicky. To by
autorovi vytvořilo lepší podmínky pro srovnávání i hodnocení.
J. Fabian se nevyhýbá kritickému zhodnocení tehdejší úrovně českého novinářského
zpravodajství a žurnalistických analýz. Všímá si však většinou podružných či sekundárních jevů. K nim
nepatří údaje o počtu článků či jejich faktografické přesnosti, ale považuji za ně například výčet
obrazových příloh či kritiku žurnalistů za drobné chyby v přepisech chorvatských či srbských jmen.
Autor bakalářské práce se však – přes mé opakované apely – ani v náznaku nepokusil odpovědět na
otázku, jak a proč vypadalo zpravodajství českých tištěných médií o Chorvatsku tak, jak to v textu
nastiňuje. Dostatečně přesvědčivě tedy nevysvětluje, jaké vnitropolitické a zahraničněpolitické
důvody způsobily, že česká žurnalistika vytvářela v roce 1995 o Chorvatsku převážně tendenční,
selektivní a pokřivený obraz.
Jak již jsem uvedl výše, text J. Fabiana splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a
proto ji doporučuji k obhajobě.
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