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Jméno a příjmení studenta:  Zdeněk Bártl 

Téma diplomové práce:   Reflexe Albánie v československém prostředí 

v letech 1948–1962 

Vedoucí práce:   doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. 

 

Zdeněk Bártl si za téma zvolil československou reflexi Albánie v letech 1948–

1962. Jedná se o období, kdy ČSR udržovala s Albánskou lidovou republikou plné 

diplomatické styky, čili zhruba od jejich ustanovení až do jejich omezení v důsledku 

sovětsko-albánské roztržky. Reflexi této balkánské země sledoval v prvé řadě na 

stránkách Rudého práva. Dalšími prameny byly časopisy Květy a Lidé a země a šest 

knižních titulů s albánskou tematikou publikovaných v uvedeném patnáctiletém 

období. 

Autor práci rozdělil do dvou kapitol. V první, veskrze krátké, stručně shrnul na 

základě sekundární literatury obecné údaje o Albánii a o jejím historickém vývoji. 

Stěžejní, a také podstatně rozsáhlejší část práce pak představuje druhá kapitola. Ve 

třech tematicky koncipovaných podkapitolách autor vyložil výsledky svého bádání. 

V prvé řadě bych vyzdvihl obrovskou, časově náročnou práci, která se za 

výsledným textem skrývá. Z. Bártl prostudoval, den po dni, patnáct ročníků 

ústředního československého deníku. Pro svou analýzu tímto způsobem z Rudého 

práva nashromáždil 1 400 článků. Stejně pečlivě prošel i oba dva časopisy a 

dobovou literaturu. Už jenom z tohoto důvodu je předkládaná diplomová práce 

úctyhodným výkonem. 

O pečlivosti a svědomitosti autora svědčí také formální stránka práce – solidní 

stylistická úroveň, důsledné ctění náležitostí akademického textu, poznámkový 

aparát, naprosté minimum překlepů a pravopisných chyb. Rovněž jsem nenalezl 

žádné faktické chyby. V této souvislosti by snad šlo autorovi jen vytknout, že v závěru 

doslovně opakuje formulace, které již použil v úvodu či v jednotlivých kapitolách. Jisté 

výhrady jsem měl také k některým opakovaně užívaným formulacím typu, že autoři 

analyzovaných textů „neopomněli“ cosi zmínit, či si něco „nemohli nechat ujít“, což 

přeci jen stylistickou stránku mírně zatěžuje. 
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Oproti tomu se domnívám, že po obsahové stránce má práce Z. Bártla určité 

limity. Jen nesměle se autor totiž pustil za hranice pouhého popisu, aby se pokusil 

nashromážděný materiál skutečně analyzovat. V rovině deskripce si přitom počínal 

celkem zdařile. Z obrovského množství nashromážděného materiálu dokázal odvodit 

nejdůležitější aspekty a výsledky zobecnit. Nad nimi se však už dále nezamýšlel. 

Námitky bych měl už k samotnému vymezení badatelské otázky. Autor vychází 

od konstatování, že Albánie byla a dodnes je nejméně známou zemí Evropy. Tento 

výrok však dále nezdůvodňuje, nerozvádí. Přitom by mohl být východiskem k řadě 

otázek: 

Do jaké míry a jak kvalitně byla československá veřejnost o Albánii 

informována, zda docházelo během zkoumaného období k nějaké proměně v těchto 

informacích, jestli způsob informování pracoval se staršími, tradičními představami, 

nebo je v obrazu socialismus budující Albánie přehlížel či vědomě potlačoval. Přímou 

otázkou také mohlo být, nakolik se lišily zprávy převzaté z albánského či sovětského 

tisku od původních československých, zda pracovaly s týmiž motivy a jazykovými 

prostředky nebo jestli československé specificky cílily na domácího čtenáře. 

Čtenář si sice o některých z těchto otázek může učinit představu 

z předkládaného citovaného pramene a z autorových komentářů. Pokud by se však 

analýza na ně zaměřila přímo, bylo by to rozhodně ku prospěchu.  

Z. Bártl v úvodu představuje základní sekundární literaturu k tématu albánských 

dějin. Opomíjí však tituly, které jej mohly inspirovat po metodologické stránce: 

literaturu týkající se vytváření a funkce stereotypů či tzv. obrazu druhého (pro 

balkánský kontext zejména kniha M. Todorovové Imaginary Balkans), práce 

zabývající se analýzou tisku jako historického pramene či studie věnované jazyku 

propagandy (např. P. Fidelius, V. Macura). 

Pokud jde o výběr pramenů, považuji jej za veskrze reprezentativní. Autor jen 

mohl možná o něco více nastínit pozadí vzniku analyzovaných textů: kdo byli 

dopisovatelé ČTK a Rudého práva, či pokusit se zjistit více o okolnostech vzniku 

analyzovaných cestopisů. V této souvislosti mne napadá, zda výskyt původních 

zpráv ČTK od roku 1956 nesouvisí s obnovou postu stálého dopisovatele 

v Bělehradu (s. 20-21). Pokud jde o pozadí informací o Albánii, nabízí se otázka, 

jakou roli hrála tehdejší Společnost československo-albánského přátelství. Mezi 

knižní tituly s albánskou tematikou mohl Z. Bártl zařadit také ještě reprezentativní 

obrazovou publikaci „Albánie země orlů“, vydanou nakladatelstvím Mír v roce 1950, a 
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to v poměrně velkém nákladu, kde úvodní texty napsali Václav Kopecký a český 

zahraničně politický redaktor Boris Michajlov. 

V druhé kapitole bych autorovi vytkl, že na několika místech přechází od 

výkladu o zprávách z Albánie k výkladu situace v Albánii. Nejsem si tak např. jist, zda 

lze posuzovat intenzitu napětí na řecko-albánské hranici podle frekvence výskytu 

zpráv na toto téma v Rudém právu (s. 34). 

K faktografické stránce práce bych měl jen několik zcela okrajových výhrad a 

dvě otázky: 

Pražský fotbalový klub, který pod dobovým názvem ČKD Stalingrad na počátku 

50. let sehrál v Albánii dva přátelské zápasy, je dnešnímu čtenáři spíše znám jako 

Bohemians. 

Pokud autor cituje údaje z československého tisku, že první železnice byla 

v Albánii postavena až za komunistické vlády (s. 52), nebo že Albánii osvobodila 

Sovětská armáda (s. 75), měl by je uvést na pravou míru. 

Co se myslí „výbušnými balóny“, které měly být dosti neuvěřitelně na albánské 

území odesílány z prostoru Západního Německa? 

V parafrázi jednoho z pramenů autor používá pro Jadran výraz „Adriatik“. Je to 

náhoda, nebo se v textech vyskytuje spíše albánské než ze srbochorvatštiny 

převzaté názvosloví, které bylo do té doby v češtině obvyklé? 

 

Výše uvedené výtky a připomínky však nemění nic na tom, že práce Z. Bártla 

splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji proto k obhajobě a 

navrhuji hodnocení „velmi dob ře“. 

 

V Praze, dne 24. května 2014 

 

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. 

 

 


