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Oponentský posudek diplomové práce 
Vojt ěcha Š i m k a 

„Jugoslávie v kontextu totalitních a autoritářských států“  
 

 
      1) Posuzovaná práce se ve své práci – byť „jen“ v souvislosti s poválečným 
vývoje Jugoslávie – zabývá vysoce aktuální otázkou totalitarismu a 
autoritatismu, týkající se v podstatě vývoje států, které se po druhé světové válce 
dostaly do sféry mocenského vlivu Sovětského svazu. Z toho hlediska má práce 
svůj aktuální význam  i pro charakteristiku vývoje poválečného Československa. 
Jde totiž především o to, aby celé období vývoje naší země – až do konce roku 
1989 – nebylo (jak běžně zvykem) – označováno za období „totality“ („totáče), 
ale aby bylo rozlišováno mezi padesátými léty (zejména první poloviny), 
šedesátými léty, obdobím tzv. „normalizace“  v sedmdesátých létech a 
postupného rozkladu systému vlády jedné strany v létech osmdesátých. 
      V tomto smyslu je první část práce („Jugoslávie v teorii politických 
systému“) jistě na svém místě. Výklad  je přehledný, rozsahem přiměřený a 
věcně správný. Diplomant jistě „neobjevil Ameriku“, tato část práce výrazně 
navazuje na publikaci St. Balíka a M. Kubáta „Teorie a praxe totalitních a 
autoritativních režimů“), nicméně zasazení poznatků získaných z jmenovaných 
prací  do konkrétní situace Jugoslávie se autorovi podařilo a výstižně vyústilo do 
konstatování, že „Jugoslávie na konci čtyřicátých let byla totalitním státem“ (str. 
29). 
 
      2) Autor zvolil metodu chronologického výkladu, která je nesporně správná. 
Jinak by ani nebylo možné sevřeně vyložit metamorfózy vývoje Jugoslávie  až 
do let jejího zániku. Za velmi zdařilý považuji „Závěr“ práce, svědčící o tom, se 
diplomant v popisované problematice skutečně velmi dobře orientuje. 
      Nicméně právě šířka záběru vedla k jisté popisnosti, viditelně závislou na 
studované literatuře. V práci je též vidět vliv zejména několika autorů (Pirjavec, 
Ridely, Pelikán, Šesták a kol.). Poněkud mne překvapilo (až mne to mrzí), že 
v ní není zmínka o klíčovém dílu Milovana Djilase „Nová třída“, které vyšlo 
snad ve všech jazycích a pro pochopení jugoslávského vývoje po válce má 
mimořádný význam. Z českých publikací mi chybí V. Štěpánek „Jugoslávie – 
Srbsko – Kosovo“. Škoda že autor nepoužil i některé v srbochorvatštině psané 
publikace, např. Hrvoje Matković  „Povijest Jugoslavije“. 
         Na druhé straně je nutno ocenit kultivovanost jazykovou a stylistickou, 
velmi dobrou úroveň poznámkového aparátu – i když se v několika případech 
nevyhnul citací „z druhé ruky“ (např. na str. 20 cituje dr. Beneše z Kosatíkovy 
publikace). Práce se dobře čte, má určité žurnalistické rysy (nadpisy 
jednotlivých podkapitol), ale to bych nechtěl autorovi nevytýkat. 
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      3)  K práci ovšem mám i řadu připomínek. Vyplývají zřejmě z toho, že 
diplomant se snažil na poměrně malé prostoru zachytit poměrně rozsáhlé 
historické období vývoje Jugoslávie a to v mimořádně složitých souvislostech 
(vnitropolitických, mezinárodních) a při tom řešit řadu dosud živých 
teoretických otázek, týkajících se nejen problematiky totalitarismu a 
autoritatismu, ale i problematiky reálného samosprávného socialismu, která je 
podle mého názoru tváří v tvář současné krize globálního kapitalismu stále 
aktuální. 
     Šířka záběru vedla k tomu, že v práci převažuje prostý – byť kultivovaně 
podávaný – popis, který ve zvoleném rozsahu nemůže jít do hloubky.  
       
     4) K jednotlivým částem práce: 
     V druhé části diplomant opomenul jakoukoliv zmínku o tom, že v období 
osvobozovacího boje proti nacistickým okupantům byly položeny základy 
federativního uspořádání Jugoslávie jako republiky. Na str. 17 konstatuje, že byl 
založen AVNOJ (bez udání data), „ve kterém byli (!! s měkkým =i=) přítomny 
všechny frakce bojující proti okupantům, bez ohledu na jejich přesvědčení“, ale 
nezmínil se o tom, že v Jajce v r. 1943 byla zdůrazněna rovnoprávnost všech 
národů Jugoslávie ve společné „federativní republice“ a výslovně bylo 
zdůrazněno, že král se nesmí vrátit do země.  
      Jen okrajově si dovolím nesouhlasit s obsahem poznámky na str. 16. Studená 
válka nezačala až v roce 1949 sestrojením atomové bomby Sovětským svazem, 
ale už podstatně dřív. W. Churchill už v r. 1946 ve Fultonu užil poprvé slova o 
„železné oponě“ a bloku proti SSSR a tzv. lidově demokratickými zeměmi, mezi 
které tehdy zařadil i Jugoslávii. 
      
      Některé kritické připomínky mám ke třetí části práce. Pojednává o vzniku 
socialistické Jugoslávie. Nezmiňuje se o  Jaltě,  a o Prozatímní lidové skupštině 
a její činnosti  se zmiňuje jen velmi stručně. Zejména však není přesný výklad 
srovnávající úlohou jugoslávské Lidové fronty s československou Národní 
frontou v prvních všeobecných volbách. Základní rozdíl je v tom, že jedině 
v Jugoslávii (a Albánii, která byla v té době ještě jakýmsi  přívěskem Jugoslávie, 
což mělo svůj základ už v organizaci národněosvobozeneckého boje) šla do 
voleb skutečně jednotná kandidátka Lidové fronty, zatímco v ČSR (a v jiných 
zemích sovětské sféry vlivu) šlo o kandidátky jednotlivých stran NF (či dokonce 
ani to ne). Jistě, diplomant má pravdu, i v ČSR šlo o „omezení demokratického 
pluralizmu“ (str. 19),  ale ten rozdíl je jasný. 
      Mluví-li se v práci o „typickém strávníku Stalinových bludů“ dr. Benešovi 
(str. 20), nutno dodat  že autorem výroku „Ani opona, ani most“ byl Jan 
Masaryk a mýtus o ¨“snoubení svobody se socialismem“ tehdy podporovali 
především Kl. Gottwald, G. Dimitrov a Wl. Gomulka (socialismus bez diktatury 
proletariátu, bez sovětů, bez kolchozů, podporující drobné a střední živnostníky, 
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atd.) a Stalin jim tyto iluze krátce pokrytecky trpěl a dokonce „živil“ (viz jeho 
rozhovor s britskými labouristy). 
      Ke str. 21 je snad možno dodat, že členem vlády „obrozené“ NF zůstal i 
generál Svoboda, který v té době nebyl členem KSČ (i když se s ním dalo 
počítat). 
      K stručné zmínce o ústavě z roku 1946: diplomant se měl zmínit o tom, že   
v podstatě šlo o kopii stalinské ústavy z r. 1936. Úzké spojení na SSSR v té době 
se dalo velmi plasticky ilustrovat srovnáním celých kapitol obou ústav a 
konstatováním, že v Jugoslávii šlo v mnoha směrech až o překlad stalinské 
ústavy z ruštiny. Podobně tomu bylo s první ústavou Albánie (ovšem bez 
federativního uspořádání). 
      „Boj se Stalinem“ je v práci vylíčen plasticky. Stejně tak další podkapitoly, 
které vedly k již zmíněnému závěru na str. 29, že Jugoslávie byla tehdy 
totalitním státem. Postrádám však zmínku o společném projektu možné 
Balkánské federace (Tito-Dimitrov) a úloze, jakou tento projekt přispěl 
k sovětsko-jugoslávskému rozchodu.  
      
     „Hledání nové cesty“ ve čtvrté části práce je zpracováno přehledně, i když 
tuto část „zachraňuje“ v podstatě Kardeljův výklad. Liberalizační proces 
v samosprávném socialismu mohl být, a to právě v protikladu k jiným zemí 
sovětského tábora,  ilustrován  obšírněji; např. běžná přístupnost západního tisku 
v celé zemi, svoboda cestování, masový pobyt tzv.“Gastarbeiterů“ v západní 
Evropě – ale koncem roku 1956 i projev Tita v Pule (Maďarské události a azyl I. 
Nagye na jugoslávské ambasádě v Budapešti). Postrádám zmínku o 
Chruščevově návštěvě v Bělehradě v roce 1955 („Drahý soudruhu Tito!“). 
      
      I s pátou částí práce lze v tomto základním popisném podání souhlasit, byť 
s jedinou – a to podstatnou – výjimkou: Podobně jako v druhé části i zde autor 
věnuje nedostatečnou pozornost federativnímu uspořádání státu, specifické 
formě jugoslávského federalismu v autoritativním režimu současně svérázné 
centralizace a kultu Titovy osobnosti.  Přitom si zejména analýza ústavy z roku 
1963 a její ojedinělé řešení federativního uspořádání  v pětikomorové Svazové 
skupšině zasloužilo větší pozornost. Šlo totiž o systém nejen v ústavních 
dějinách dosud nezaznamenaného multikameralismu (navíc 620 postanů!), který 
nemohl účelně fungovat. Vůbec by stálo za to spočítat, kolikrát se v práci 
vyskytují slova „federace“, „federativní“.  A v této souvislosti vůbec řešení 
národnostních (a i  náboženských problémů). Omezení na problém Kosova 
nepostačuje.i 
      A ještě malá poznámka: A. Ranković odposlouchával i samotného Tita. 
 
      Šestá část, zejména 6.2, je podána tak stručně, že zdaleka nemůže ani popsat 
proces rozpadu jugoslávské federace – a to ve všech souvislostech, včetně 
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mezinárodních. Je ale možné, že to byl záměr diplomanta, který si byl vědom 
toho, že analýza tohoto procesu je za hranicí toho, o čem chtěl psát.  
     O to víc hodnotím pozitivně závěr práce (str.49-50), který svědčí o tom, že 
základní cíl, který si diplomant kladl, splnil. 
      
      5) Práce tedy splňuje požadavky kladené  na diplomové práce a doporučuji 
ji k obhajobě.  
      V průběhu obhajoby by bylo dobré, kdyby se diplomant soustředil na 
problematiku jugoslávského federalismu. Stručně řečeno: jeho klady a zápory, 
jeho nejvýraznější problémy v konkrétních podmínkách konstrukce 
jugoslávského samosprávného socialismu. 
 
      6) Klasifikační stupeň závistí samozřejmě též od průběhu obhajoby. Pokud 
bych však měl – přes všechny výhrady, ale s přihlédnutím k tomu, že se jedná o 
práci diplomovou – hodnotit samostatně práci, kterou posuzuji, hodnotil bych ji 
klasifikačním stupněm „velmi dobře“. 
 
 
V Praze dne 19. 12. 2011                                                 
 

doc. Ján Gronský 
 
    
       
       
       
                                                 
i  Připouštím, že důraz, který v celém tomto posudku  kladu  na problematiku federalismu v jugoslávských 
poválečných dějinách,  může být i důsledkem  mé  jisté profesionální deformace,  které v práci chybí více 
konstitucionalistických  pohledů. 


