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 Matěj Křepinský se ve své bakalářské práci zaměřil na pohled československé 

meziválečné diplomacie na Albánii v období, které bylo ve znamení vlády prezidenta a 

pozdějšího krále Ahmeta Zoga. Přestože v posledních letech začíná historie albánského 

etnického areálu stále více poutat některé české badatele, zůstává stále mnoho historických etap 

a témat, která v českém kontextu patřila mezi nezpracovaná a neznámá. Za ně lze považovat i 

ty, které se staly předmětem autorova bádání. Proto již samotným výběrem tématu a 

zkoumaného období aspirovala práce na v českých albanistických kruzích objevnou studii. 

 Prvním pozitivním rysem předložené bakalářské práce je její promyšlená struktura.  

V Úvodu autor jasně definuje zkoumané téma a časové období, představuje pramennou 

základnu a dokazuje, že se orientuje v klíčové sekundární literatuře spjaté s dějinami 

meziválečné Albánie a s osobou Ahmeta Zoga. Potěšující je samozřejmě i skutečnost, že se 

autor seznámil také s aktuální albánskou historickou produkcí.  

První kapitola je věnována osobě Ahmeta Zogu, albánského prezidenta a v letech 1928 

až 1939 krále. Kapitola se přitom zaměřuje na jeho osudy mimo vytyčené časové období. To je 

z čtenářského hlediska velmi přínosné, protože se tak nabízí ucelený příběh této historické 

postavy. Tato část je tedy nezbytná, zároveň však autor nezapomněl, že Zogův životopis není 

hlavním tématem práce. 

V druhé kapitole Matěj Křepinský podrobněji shrnuje historický vývoj v Albánii 

v letech 1925 až 1939, což je pro pochopení celé práce nezbytné. Jen stěží si lze představit 

správné porozumění analytické části bez tohoto historického exkurzu, který velmi čtivě a 

srozumitelně ukazuje Zogovo počáteční lavírování mezi dvěma mocnějšími sousedy a 

postupnou dominanci italského vlivu, stejně jako upevňování mocenského postavení Ahmeta 

Zogu. Přestože ani tato kapitola není těžištěm práce, umožňuje velmi dobře udělat si dobrou 

představu o situaci, v níž se Albánie v Zogově éře nacházela. Velmi pozitivně hodnotím fakt, 

že autor v poznámkovém aparátu trpělivě vysvětluje řadu událostí, které v hlavním textu pouze 

zmiňuje a které by bez náležitého vysvětlení byly mnohým čtenářům nesrozumitelné. To je 

ostatně charakteristické pro celý text. I zásluhou toho tak čtenář získává celkem komplexní 

informace o politickém, ale třeba i ekonomickém vývoji země.  

 Také třetí kapitola s názvem „Meziválečné zastoupení Československa v Albánii“ 

pomáhá k doplnění kontextu, tentokrát se zaměřuje na shrnutí diplomatických kontaktů mezi 
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ČSR a Albánií a na stručné medailonky československých zástupců v zemi. Ti byli ostatně 

autory pramenů, které Matěj Křepinský analyzoval. Asi by bylo žádoucí věnovat se osudům 

těchto diplomatů podrobněji, celkové analýze jejich pohledu na Albánii by jistě prospěla znalost 

jejich politické orientace, nebo jejich působení za první světové války (myslím, že část 

diplomatického sboru v Albánii a část meziválečných československých zájemců o Albánii 

pocházela z řad bývalých příslušníků rakousko-uherské armády nasazené za války v Albánii), 

na straně druhé by se takový výzkum protáhl a byl by komplikován nedostatkem pramenů. 

 Klíčovou kapitolou předložené práce je část s názvem „Období 1925-1939 v politickém 

zpravodajství z Tirany“, která tvoří nejobsáhlejší kapitolu. Právě ta je založena na autorově 

archivním výzkumu. Struktura této části vychází z hlavních témat, o kterých tehdejší diplomaté 

referovali a která Matěj Křepinský jasně definoval. Už jejich soupis dokazuje překvapivě široký 

zájem československých diplomatů o dění v zemi. Vzhledem k albánským reáliím, jež osvětlila 

jiná část práce, tedy nepřekvapuje, že se diplomatické zprávy zaměřovaly především na postavu 

Ahmeta Zoga, italské pronikání do Albánie či na vztahy k sousedům. Pro mnohé je jistě 

překvapením poměrně aktivní zájem čs. podniků o obchod s Albánií.  

 V Závěru se pak autor stručně, leč zdařile, vynasnažil shrnout obsah diplomatických 

zpráv v kontextu albánského a celoevropského dění a nezapomíná ani na československé zájmy, 

které samozřejmě na způsob psaní o Albánii a na aktivitu čs. diplomatického sboru v Tiraně 

měly zásadní vliv.  

 Práce Matěje Křepinského vyniká svojí uceleností, promyšleností a pečlivým 

zpracováním. Autor dokázal využít takřka zapomenuté archivní materiály, které úspěšně 

zasadil do historického kontextu. Výsledkem jeho snažení je sepsání práce, která je cenným 

příspěvkem k tématu československo-albánských vztahů. Práce zároveň umožňuje udělat si 

představu o poměrech v Albánii v meziválečné době. Zajímavé by bylo rozšířit v budoucnosti 

téma vzájemných vztahů i o analýzu založenou na albánských diplomatických pramenech, které 

jsou dnes již dostupné. Celkový pozitivní dojem Křepinského studie podtrhuje i slušná 

stylistická stránka textu a absence výrazného počtu překlepů a chyb. Jako vedoucí práce vysoce 

oceňuji taktéž pravidelné a časté konzultace nad prací.  

Domnívám se, že předložená bakalářská práce výrazně překračuje běžné nároky kladené 

na bakalářskou závěrečnou práci. Proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 

  

V Praze dne 22. května 2017     Mgr. Přemysl Vinš (vedoucí práce)

  


