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Posudek na magisterskou diplomovou práci Zdeňka Bártla Reflexe Albánie v československém 

prostředí v letech 1948-1962, Praha 2014, 86 s., rkp. 

 

Zdeněk Bártl si zvolil jako téma magisterské diplomové práce velmi zajímavé téma. 

Rozhodl se prozkoumat, jak byl vývoj ve stalinistické Albánii v letech 1948-1962 

prezentován české (československé) veřejnosti denním tiskem a některými dalšími vybranými 

periodiky a také prostřednictvím tehdy vydaných cestopisů. Provedl přitom časově 

neobyčejně náročnou excerpci patnácti ročníků Rudého práva; dále týdeníku Květy a 

cestopisného časopisu Lidé a země (období let 1952-1962). Pozitivně lze také ocenit, že 

shromáždil a analyzoval všechny dostupné cestopisy a reportáže, které v uvedených letech 

v Československu vyšly (pět překladů a čtyři původní české a slovenské cestopisy). 

Za správné považuji chronologické vymezení posuzované diplomové práce. Z. Bártl 

začíná analýzu rokem 1948, tedy v době, kdy byl v Československu nastolen stalinistický 

režim a kdy krátce poté propukla sovětsko-jugoslávská roztržka, v jejímž důsledku se značně 

posílily vazby mezi Tiranou a Moskvou, respektive mezi Albánií a právě doformovaným 

sovětským blokem. Výklad pak končí rokem 1962, tedy zhruba dvanáct měsíců poté, co došlo 

k přerušení všech kontaktů mezi Hodžovým režimem a státy východního bloku. Lze se 

oprávněně domnívat, že četnost informací o Albánii, které se od té doby po dlouhá léta do 

československého prostředí oficiálními kanály dostávaly, se razantně redukovala. Zprávy se 

navíc omezily jen na kritiku protisovětské politiky režimu Envera Hodži.     

Oceňuji tedy zvolené téma i nanejvýš zodpovědný přístup Z. Bártla ke shromažďování 

pramenné základny. Nicméně posuzovaná diplomová práce má i nedostatky. Autor se 

nedokázal vyrovnat s tím, že informace, které se tehdy o Albánii dostávaly do 

československého prostředí, jsou výrazně politicky tendenční, povrchní, zkreslené a značně 

stereotypní. V mnoha částech předloženého textu je pouze cituje či parafrázuje; 
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převyprávěním tak nahrazuje analýzu. Ve výkladu také stěží postřehneme, zda a jak se zprávy 

o Albánii v relativně dlouhém sledovaném časovém období měnily. Jinými slovy: Málo, či 

takřka nic se nedozvíme o tom, zda a jak rozdílně se lišily zprávy o Albánii předkládané 

československé veřejnosti na přelomu 40. a 50. let od informací, které nalezneme 

v československém tisku a několika málo cestopisech o dekádu později. (Autor tento 

nedostatek částečně stručně napravuje v solidně zpracovaném závěru práce.) 

Jedním z důvodů, proč je posuzovaný text více popisný než analytický, je autorova 

malá znalost širšího historického i regionálního kontextu. Ocenil jsem pečlivost a pracnost, 

kterou Z. Bártl vynaložil při shromažďování a studiu primárních pramenů. O znalosti 

příslušné sekundární literatury to ovšem neplatí. Seznam použité literatury je dosti skromný; 

navíc je limitován autorovými jazykovými znalostmi. Za problematické rozhodnutí považuji 

zařazení první kapitoly, která má navýsost kompilační a v zásadě samoúčelný charakter a 

nelze ji chápat jako úvodní vstup seznamující čtenáře s širšími dějinnými souvislostmi 

následujícího výkladu. 

Posuzované práce nevznikala lehce. Autor ji minimálně dvakrát podstatně přepracoval. 

Konečný výsledek není jistě vynikající, ale také ne katastrofální. Zdeněk Bártl předkládá 

solidní diplomovou práci, kterou doporučuji k obhajobě. 

 

 

Navrhovaná známka: dobře 

 

 

V Sezimově Ústí, 18. května 2014 

                                                                    doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. 

               vedoucí diplomové práce          
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