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Posudek na bakalářskou práci Matěje Křepinského Období vlády Ahmeta Zoga pohledem 

československé diplomacie, Praha 2017, 137 s. (rkp.) 

 Matěj Křepinský si vybral jako téma klasifikační práce důležité a nosné téma. 

Analyzuje zpravodajství, které v letech 1925-1939 zasílali pražskému ústředí českoslovenští 

diplomatičtí představitelé v Albánii. Posuzovaná práce je tedy zaměřena na bilaterální vztahy 

mezi Československem a Albánií v meziválečné éře a především na recepci albánského dění 

částí československých politických elity. Zkoumá tématiku, které není ani v české ani 

v albánské vědecké produkci ani rámcově zpracována.  

 Autor rozdělil text, který svým rozsahem zhruba dvojnásobně přesahuje požadavky 

kladené na bakalářskou práci, do čtyř základních celků. V prvním se zaměřuje na osobnost 

Ahmeta Zoga a jeho roli v meziválečných albánských dějinách. Druhý oddíl nastiňuje hlavní 

trendy vývoje Albánie v Zogově éře, tedy v letech 1925-1939. Ve třetí části se M. Křepinský 

zabýval vznikem a personálním obsazením československého diplomatického zastoupení 

v Tiraně. Ve čtvrtém, nejrozsáhlejším a výkladově stěžejním oddíle, který tvoří jádro práce, 

pak autor analyzoval příslušné diplomatické zpravodajství. Zvolené členění textu považuji za 

promyšlené a správné. 

 Práce začíná poučeným a kultivovaným úvodem. Autor výstižně a jasně formuluje cíle 

práce, na vysoké odborné úrovni analyzuje dosavadní stav vědeckého poznání analyzované 

problematiky i její širší souvislosti. Prokazuje přitom znalost příslušné sekundární literatury, a 

to jak té, která je věnována československé diplomacii a zahraniční politice ČSR 

v předmnichovské éře, tak zejména té, která je zaměřena na vývoj meziválečné Albánie. 

Mezi českými historiky přitom znalost albánštiny i nadále zůstává kompetencí velmi 

ojedinělou.          

 Hned při čtení úvodních částí posuzované bakalářské práce mě zaujala logičnost a 

srozumitelnost výkladu, vysoká stylistická úroveň textu a absence gramatických chyb. Byť 

jsem následně, zvláště v poslední třetině textu na několik gramatických omylů, překlepů a 

stylistických neobratností narazil, je z tohoto pohledu Křepinského text v kontextu dalších 

klasifikačních (a to i doktorských) prací, které jsem měl možnost v posledních letech vést či 

posuzovat, výjimečně kvalitní. 
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 Za výbornou považuji krátkou, ale neobyčejně znalou a elegantně napsanou kapitolu 

věnovanou životním osudům Ahmeta Zoga. Další části práce – byť je v žádném případě nelze 

hodnotit negativně - již úrovně prvních kapitol nedosahují. To se týká i druhého oddílu, 

v němž Křepinský rozebírá vnitřní a zahraniční vývoj Albánie v Zogově éře. Text je příliš 

popisný, prospělo by mu zkrácení a větší analytičnost i nadhled. Čtenář se přitom mnoho 

dozví o mezinárodní situaci Albánie, méně již o vnitropolitickém dění a takřka nic o vývoji 

společenském. Mám přitom za to, že právě malá úspěšnost ve sféře ekonomické, ale i nezdar 

snah o společenskou a kulturní modernizaci do značné míry stály za problémy Zogova režimu 

na vnitřní i zahraniční scéně. 

  Za sporný považuji způsob, jakým se autor v klíčové kapitole práce rozhodl 

analyzovat zpravodajství československých diplomatických zástupců v Tiraně. Členění do 

tematických celků (král, jeho dvůr, mezinárodní postavení Albánie, vnitropolitické dění, 

společenská situace) sice skýtá možnost tematicky souhrnně a přehledně vyložit recepci a 

interpretaci těchto jevů a souvislostí československými diplomaty, aniž by se k nim autor 

musel opakovaně vracet, zároveň však pak v textu takřka schází zmínka o tom, jak se přístup 

jednotlivých diplomatů, kteří se střídali ve vedení zastupitelského úřadu v Tiraně, k těmto 

klíčovým problémům měnil. Postrádám také jakýkoliv postřeh o vlivu politických názorů, ale i 

odborných kvalit jednotlivých vedoucích diplomatických úřadů ČSR v Tiraně na úroveň a 

zaměření zpravodajství. Chybí tedy pasáž, která by zhodnotila nejen kreativitu a míru 

samostatnosti úsudků československých konzulů a vyslanců, ale i přínos jejich zpráv pro 

poznání československo-albánských vztahů i vnitřní politiky a společenského vývoje Albánie. 

Uvítal bych i posouzení, zda a popřípadě nakolik se v příslušných vyslaneckých relacích 

odrážely předsudky a na Západě, respektive ve střední Evropě tehdy obvyklé stereotypy při 

nahlížení na události v této (evropské) části Orientu. 

 V textu práce občas nekonzistentně probleskne jazyk a styl textů třicátých let, s nimiž 

autor dlouhodobě pracoval. Těchto neorganických vybočení je ovšem výrazně méně, než 

bývá v podobných začátečnických pracích obvyklé. Souhlasně se vyslovuji o Křepinského 

v závěru textu vysloveném přání, aby se jeho práce stala užitečným přínosem v dalším 

bádání o albánské historii. V souvislosti s jeho – na stejném místě uvedeným - tvrzením, že 

„albánský prostor a jeho historie představují v českém vědeckém prostředí spíše okrajové 

téma“, musím poznamenat, že autor zřejmě nezná poměrně nedávno vydanou vynikající 
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knihu Václava Štěpánka o moderních dějinách Kosova a že koneckonců nebere v úvahu ani 

moji monografii. To však jen na okraj. 

 Křepinského práci, která svou kvalitou značně přesahuje požadavky kladené na tento 

typ kvalifikačních prací, jsem si se zájmem i s potěšením přečetl. Jen zopakuji, že ji považuji 

za kvalitní vědecký text rozšiřující naše znalosti o vztazích Československa s Albánií i o 

vnitřním a mezinárodním vývoji tohoto balkánského státu na přelomu první a druhé třetiny 

20. století. Doufám, že se co nejdříve dočkám publikace textu. Vyslovuji také naději, že Matěj 

Křepinský bude pokračovat v nastoupené cestě a zařadí se mezi nepočetné české historiky, 

kteří se profesně zabývají moderními dějinami balkánského poloostrova.  

Bakalářskou práci s radostí doporučuji k obhajobě. 

Navrhovaná známka: výborně 

 

V Sezimově Ústí, 20. května 2017     doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. 

          

       

 

 


