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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Předložená bakalářská práce se věnuje genezi srbského organizovaného zločinu a jeho využívání ze strany 
bezpečnostních složek pozdně socialistické Jugoslávie v 80. letech 20. století a v první polovině 90. let, kdy v 
souvislosti s rozpadem federace a válkami na území bývalé Jugoslávie došlo k nové fázi intenzivní spolupráce 
státních služeb se strukturami organizovaného zločinu vč. využívání paramilitárních jednotek ve válkách v 
Chorvatsku a v Bosně. Autor ukazuje, že srbská Služba státní bezpečnosti a další státní orgány měly v době krize
a rozpadu Jugoslávie a následných válek opakovaně mnohé „společné zájmy“.  Klade si v této souvislosti 
několik dílčích výzkumných otázek, které mu z více úhlů pomáhají doložit základní tezi, že státní bezpečnostní 
služby Srbska ve sledovaném období fakticky přispěly k nárůstu a částečné legitimizaci organizovaného zločinu.
V důsledku této symbiózy v podmínkách rozpadu státu, hospodářské krize, mezinárodní izolace a válek došlo 
posléze k prorůstání státních složek s organizovaným zločinem, která vyvrcholila vraždou srbského reformního 
premiére Zorana Djindjiće roku 2003 (už mimo časový rámec práce).  
 

2. VĚCNÉ  ZPRACOVÁNÍ  (náročnost,  tvůrčí  přístup,  argumentace,  logická  struktura,  teoretické  a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Jde o atraktivní téma, jehož zpracování však není jednoduché. Každý zájemce o tuto problematiku se nutně
potýká s torzovitými, protichůdnými a leckdy nedostatečně potvrzenými informacemi. Vzhledem k ožehavé
povaze zvolené problematiky a relativně malému časovému odstupu nelze počítat s tím, že budou k dispozici
klasické  historické  zdroje  typu  archivních  dokumentů.  Kolega  Bojić  vychází  převážně  ze  zdrojů  v
srbochorvatštině,  bez nichž by se mu dané téma v současnosti patrně zpracovat  nepodařilo. Značnou část
použitých zdrojů tvoří texty, reportáže a dokumenty z dobových médií. Zorientovat se v srbských médiích,
silně  ovlivňovaných  politickými  zájmy  i  komerčními  tlaky  (senzacionalismus)  není  vždy  jednoduché,
autorovi  se však podařilo  identifikovat  seriózní novináře,  jejich investigativní  práce  měla často ohlas  i  v
širším regionu. V úvodní části se věnuje teoretickému vymezení základních pojmů typu organizovaný zločin,
zároveň se také pokouší klasifikovat rychle se transformující politický režim v Srbsku, resp. nejprve ještě v
Jugoslávii  ve sledovaném období.  Vzhledem k tomu,  že se diskurs  o těchto  problémech prostřednictvím
totožných pojmů rozvíjí také mimo akademické prostředí, jde o nutné a užitečné teoretické a terminologické
vymezení. Teoretická část není ovšem výrazněji provázána s hlavním jádrem práce, které má spíše narativní a
analytický charakter. Práce má logickou, chronologickou strukturu. Chronologickou linii narušuje autor jen v
úvodu, kdy se nejprve zmiňuje o vraždě premiéra Z. Djindjiće a teprve poté sleduje genezi celého problému v
80. a 90. letech.  Příloha se v práci vyskytuje pouze jedna.  

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Práce je psána čtivým jazykem, který dobře přibližuje sledovanou látku, bohatou na dramatické situace a barvité
dobové postavy z podsvětí i politického života. Po formální stránce má předložená bakalářská práce standardní
úroveň, bibliografie je zpracována korektně. 



4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Práce  v  rámci  současného  stavu  poznání,  bez  dodatečného  výzkumu,  který  by  generoval  nové  informace
(inteview apod.), v hlavních rysech postihuje genezi organizovaného zločinu v Srbsku a jeho prorůstání se
státním aparátem. Je přehledně a logicky strukturována, látka je podána čtivým jazykem. Autor mj. na daném
prostoru  dobře  zpracoval  souvislosti  formování  organizovaného  zločinu  v  samotné  Jugoslávii/Srbsku  se
zločineckými skupinami, složenými z jugoslávských občanů, působícími v zahraničí (kam mohli jugoslávští
občané po většinu socialistického režimu svobodně vycestovat, dlouhodobě zde pobývat apod.). V pasážích,
které jsou věnovány 90. letům, sleduje už především samotné Srbsko a širší (post)jugoslávský prostor, kde za
válek v letech 1991-1995 operovaly srbské paramilitární jednotky a kam také zasahovaly aktivity srbských
státních  služeb.  Na  rozdíl  od  částí,  věnovaných  80.  letům,  se  zde  už  autor  podrobněji  nevěnoval
transnacionálním vazbám srbského organizovaného zločinu/státních služeb.  Právě v souvislosti  s  válkami
ovšem  tyto  vazby  nadále  kvetly  a  došlo  zde  také  k  větší  provázanosti  mezi  „domovinou“  a  srbskými
nacionalistickými organizacemi v exilu, docházelo k pašování zbraní apod. Nejde sice v celkovém kontextu
sledované  problematiky  o  zásadní  opomenutí,  přesto  by  předložené  bakalářské  práci  místy  napomohlo
obohacení o poznatky z odborné literatury k tématu, mj. Paul Hockenos: Homeland Calling: Exile Patriotism
and the Balkan Wars, Ithaca 2003.

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

Často se tvrdí, že organizovaný zločin nezná hranice ani nacionální předsudky. Geneze organizovaného zločinu
v  Srbsku  ve  spolupráci  se  státními  službami  souvisela  se  vzedmutím  srbského  nacionalismu.  Vzhledem  k
multinacionálnímu charakteru Jugoslávie i Srbska je přesto na místě otázka, zda se na organizovaném zločinu,
případně i jeho spolupráci se státními složkami, podílely také osoby a skupiny jiných národností než Srbové a
Černohorci (Bosňáci, Albánci apod.).  

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně,  velmi  dobře,  dobře,  nevyhověl):  Doporučuji přijmout  bakalářskou  práci  Z.  D.  Bojiće  k

obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou B (velmi dobře).  

Datum: 12. srpna 2019 Podpis:

        František Šístek
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.


