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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Autorka v bakalářské práci analyzuje 
jugoslávsko-albánské vztahy (resp. zprvu spíše vztahy mezi albánskou a jugoslávskou komunistickou stranou) 
„na konci druhé světové války a bezprostředně poté“. Zaměřuje se na období let 1941-1948, nejde tedy jen o 
vztahy na konci války, jak naznačuje titul, ale již od samého jejího počátku až do roztržky mezi Jugoslávií a 
SSSR, kdy se Tirana přiklonila na stranu Moskvy. Deklarovaný cíl má spíše pozitivistické ladění: „utřídit fakta a 
události, týkající se albánsko-jugoslávských vztahů na konci 2. světové války a bezprostředně poté, a to za 
pomocí (sic) diachronní analýzy.“ (s. 1).  Značnou pozornost věnuje ožehavé kosovské otázce.  

2. VĚCNÉ  ZPRACOVÁNÍ  (náročnost,  tvůrčí  přístup,  argumentace,  logická  struktura,  teoretické  a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Předkládaná bakalářská práce 
představuje kompilaci (v přijatelných mezích) informací, načerpaných z relativně slušného souboru odborné 
literatury v angličtině, češtině a v menší míře také v srbochorvatštině. Některé z citovaných zdrojů lze ovšem 
považovat za přebytečné, nedostatečně kvalitní nebo zastaralé, jiné zde naopak chybějí. K příliš povšechným 
a nepříliš kvalitním přehledům patří mj. stručný přehled P. Girgla o Kosovu (vzhledem ke snadné dostupnosti 
a atraktivnímu kapesnímu formátu je bohužel tato knížka, která se napříč naší  balkanistikou netěší  dobré  
pověsti, citována se železnou pravidelností). Zcela tendenční a z odborného hlediska nepřijatelné jsou knihy 
politizujícího dietologa srbské nacionalistické orientace Rajka Dolečka. Ke knihám již překonaným patří např. 
přehled dějin Jugoslávie z roku 1970 (Starčević – Žáček), útlá knížka L. Hladkého a kol. Jugoslávská krize a  
její historické souvislosti z roku 1993, spíše populárně-publicistický ráz má přehled M. Weithmanna Balkán: 
2000 let  mezi  Východem a Západem,  vydaný v českém překladu roku 1996. Mezi stěžejní  monografie  a 
syntézy, které kolegyni Kuníkové naopak mohly poskytnout hlubší vhled do problematiky, patří mj. základní  
syntéza o druhé světové válce v Albánii Bernda Fischera  Albania in the Second World War z roku 1999 a 
vzhledem k  tomu,  že  podle  bibliografie  čte  také  srbochorvatsky,  pak  také  některé  významnější  práce  k 
jugoslávsko-albánským vztahům, které jsou mj. dostupné ve Slovanské knihovně: L. Dimić – Dj. Borozan 
Jugoslovenska država i Albanci, Beograd 1998, A. Mitrović (ur.)  Srbi i Albanci u XX veku, Beograd 1991, 
Miodrag Marović: Balkanski džoker – Albanija i Albanci, Bar 1995, Petrit Imami Srbi i Albanci kroz vekove, 
Beograd 2000 a další. V neposlední řadě je k dispozici podstatně větší počet  knih a článků, věnovaných  
problematice roztržky Tita se Stalinem v roce 1948 (včetně memoárové literatury, ke klasickým dílům tohoto 
typu se řadí mj. M. Djilas Conversations with Stalin, první vydání z roku 1962). Zároveň nelze zpochybnit, že 
část  literatury,  z  níž  autorka  vycházela,  je  jistě  užitečná.  Pozitivně  lze  hodnotit  také  již  zmiňovanou 
skutečnost, že vycházela také z literatury v srbochorvatštině, nejen v angličtině a v češtině. Historický úvod  
zabírá vzhledem k celkové délce práce zbytečně velký prostor, jde příliš hluboko do minulosti a jak se v 
takových případech nezřídka stává, objevují se tu různé zkratky, nepřesnosti a chyby. Dobrým příkladem je 
hned první věta: „Od roku 1346 patřila Albánie pod nadvládu, tehdy velmi silného, Srbského království, a to  
až do jeho prohry s  Osmanskou říší  na Kosově poli  v roce  1389.“ Albánie  ovšem v té  době jako jasně 
definovaný zeměpisný ani politický prostor de facto neexistovala a Srbsko Dušana Nemanjiće bylo od roku 
1346 z formálního hlediska carstvím (říší), nikoli královstvím. Části dnešní Albánie patřily srbskému státu již 
podstatně dříve, severní Albánie kolem Skadaru např. od osmdesátých let 12. století. V roce 1389, kdy došlo k 
bitvě na Kosovu, už naopak Srbsko Nemanjićů řadu let neexistovalo, stát knížete Lazara, který na Kosovu 
padl, byl  jen jedním z mnoha nástupnických států a státečků někdejšího Srbska. Území dnešní Albánie se 
navíc octlo již od poloviny 50. let 14. století pod vládou místních rodů nebo dosavadních správců – Thopiů, 
Balšićů, Matarangů... Debaty o skutečném průběhu a výsledku bitvy na Kosovu už raději ponechme stranou.  
Je  zkrátka  lepší  se  v podobných  případech  do  hlubších  historických  exkursů  raději  nepouštět  a  držet  se  
vlastního tématu. Z hlediska teoretického a metodologického představuje práce u nás stále obvyklý, narativně  
a faktografický pojatý přehled. V rámci zvoleného přístupu je práce zorganizována logicky a přehledně.   



3.  FORMÁLNÍ  A JAZYKOVÉ  ZPRACOVÁNÍ (jazykový  projev,  správnost  citace  a  odkazů  na  literaturu, 
grafická  úprava,  formální  náležitosti  práce  apod.):  Autorka kolísá při  přebírání  místních jmen z různých 
zdrojů mezi albánskou a jihoslovanskou podobou. Na s. 5 např. hovoří o oblasti Plavë a Guzi, na s. 8 již 
najdeme najdeme místo Guzi Gusinji. Někdy jihoslovanské i albánské názvy dokonce v téže větě, viz opět s. 
8: „část pobřeží Černé Hory kolem města Bar, včetně Ulqin, které zasahovala až k jezeru Shkodër a část 
kolem Podgorice“.  Bar tu tedy máme v srbochorvatské podobě (alb. Tivar), Ulcinj v albánské, Skadarské  
jezero v (ne zcela správné) podobě albánské atd. Podobně také na s. 9 Tetovë místo v češtině ustáleného 
Tetovo pro stejnojmenné město v dnešní Makedonii atd. Objevují se i chyby,  mj. Sar Planina místo Šar 
Planina, „v Epirusu“ (správně: v Epiru), Černá hora místo Černá Hora (vše na s. 9) apod.  Na s. 12 píše místy 
Mihailovič, jindy Mihajlovič – správná verze příjmení vůdce četnického hnutí je ale Mihailović (č a ć se v 
srbochorvatštině zvukově liší, užití č na konci příjmení by navíc signalizovalo, že jde o jméno slovinské). 
Příležitostně se objevují  chyby v citacích,  mj.  ELIZABETH,  Barker  – to by mělo být  opačně;  autorský 
kolektiv Dějin Albánie z NLN je také několikrát nezvykle zkrácen jako HRADEČNÁ, Dějiny Albánie, ačkoli 
jde v případě Pavly Hradečné Burdové o autorku, uvedenou jako poslední – správně spíš HRADEČNÝ, resp. 
HRADEČNÝ – HLADKÝ, což jsou jména hlavních autorů. U některých formulací není jasné, zda jde o 
chybu věcnou nebo jen neobratnost, na s. 21 najdeme např. nešťastné tvrzení o vojvodinských Němcích:  
„během války se nastěhovaní Němci  vrátili  zpátky do svých domovů“, ač šlo o obyvatelstvo, usazené v 
oblasti po staletí, které bylo ze svých domovů naopak vyhnáno, místy i zmasakrováno. Na s. 22 se zase. 
hovoří o „migraci srbských kolonistů, kteří se po konci války většinou usídlili v srbské kolonii Vojvodina“ - 
za „srbskou kolonii“ by ale Vojvodinu asi označil jen maďarský revizionista nebo radikální  vojvodinský 
autonomista v nějakém polemickém projevu nebo spisku. Stalinovi se obvykle v češtině neříká Josef (s. 23). 
Velice nezvyklý je také odstavec o použité literatuře,  který se objevuje jako poslední odstavec v závěru 
práce, nikoli v úvodu. Působí to, jako by byl k textu „přilepen“ dodatečně na poslední chvíli.  

4.  STRUČNÝ  KOMENTÁŘ  HODNOTITELE  (celkový  dojem  z  bakalářské  práce,  silné  a  slabé  stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Předložená bakalářská práce je založena především na kompilaci  
informací ze sekundární literatury, jejíž výběr mohl být kvalitněji proveden. Větší část historického úvodu 
považuji  za  nadbytečnou,  odvádějící  od  vlastního  tématu.  Téma  samotné  mohlo  být  lépe  ohraničeno 
konkrétními roky – ačkoli autorka hovoří spíše vágně o konci války a bezprostředním poválečném období,  
reálně se věnuje období let 1941-1948, což je v souladu se zvolenou látkou. Práce nepřináší originálnější  
myšlenky.  Navzdory  výtkám  a  nedostatkům,  které  by  bylo  teoreticky  možné  opravit,  ovšem  autorka 
nepochybně  poskytla  základní  přehled  problematiky  jugoslávsko-albánských  vztahů  v  klíčové  fázi  jejich 
vývoje, dokázala identifikovat jejich základní etapy, přelomové okamžiky, klíčové problémy a kontroverze. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 
až tři):

V kterých oblastech došlo v oblasti postavení a práv albánské menšiny v Jugoslávii oproti situaci v meziválečné  
královské Jugoslávii k neoddiskutovatelnému pokroku?

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): velmi dobře

Datum: Podpis:
30. května 2017

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky.


