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

Zen David Bojić si za téma své bakalářské práce zvolil výzkum okolností zrodu organizovaného 
zločinu a jeho struktur v Srbsku na přelomu 80. a 90. let 20. století. Tato turbulentní a chaotická éra, 
během které se v důsledku eskalace kumulujících se potíží rozpadla socialistická Jugoslávie a vznikly 
nástupnické státní útvary, vytvořila příhodné podmínky pro formování, upevňování a rozšiřování 
četných kriminálních aktivit. V době tranzice politické moci se organizovaný zločin začal otevřeně 
vměšovat do politických a socioekonomických aktivit exjugoslávských nástupnických států včetně 
Svazové republiky Jugoslávie. 

Autor ve své práci sleduje souvztažnost mezi aktivitami bezpečnostních služeb Srbska a 
formujícími se strukturami organizovaného zločinu. Cíl práce je ambiciózní. Bojić zamýšlí prokázat 
přímou souvislost mezi těmito aktéry v důsledku obdobných zájmů, jejich vzájemnou propojenost a 
koordinovanost, která vedla až k institucionalizaci “některých zločineckých organizací do státního 
sektoru a legalizaci jejich teroristické praxe”. Autor se ve svém bakalářském projektu soustředí na 
demonstraci způsobů, jakými byly prostřednictvím Služby státní bezpečnosti využívány zločinecké 
organizace srbskými politickými elitami.  

 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Bakalářský projekt je klasickou případovou studií, která se věnuje rozboru příčin utváření 

organizovaného zločinu. Bojićův výklad se soustředí na zdůvodnění okolností, které způsobily 
postupné propojení bezpečnostních složek s kriminálními živly. Autor demonstruje, jak na pozadí 
rezonující jugoslávské krize čím dále intenzivněji a otevřeněji vstupuje organizovaný zločin do 
popředí aktivit realizovaných srbským politickým establishmentem. Výstižně též poukazuje na 
proměnu činnosti vládnoucích elit, kdy původní tendence potírat politickou emigraci nahradil důraz 
na infiltraci opozice, a posléze realizaci podvratné činnosti v sousedních republikách, Chorvatsku a 
Bosně a Hercegovině. Práce je vystavěna na bohaté škále primárních zdrojů, především provenience 
srbské žurnalistiky a sekundární odborné literatury. Text má novinářsky investigativní charakter, ve 
kterém autor podrobně nastiňuje okolnosti rozmachu kriminálních aktivit na počátku 90. let. 

 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
   

V tomto bodě nemám žádné kritické poznámky. Stylistika práce je podmíněna skutečností, že 
čeština není rodným jazykem autora. Přestože je text na některých místech hůře čitelný, dokázal 
autor vyložit problematiku v cizím jazyce srozumitelně. Citace a odkazy jsou až na několik výjimek 
uváděny řádně. 

 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 



Slibný úvod a prostřední část práce oslabuje poslední kapitola, která se věnovala 
organizovanému zločinu a státní bezpečnosti na domácí scéně, tedy ústřednímu záměru této práce. 
Bojić zde pouze vyjmenoval a popsal rozličné kriminální činnosti (obchod s drogami, kradenými 
automobily, praním špinavých peněz, bankovními defraudacemi a dalšími “státními” zločiny) bez 
hlubší analýzy. Poslední podkapitola “Institucionalizace zločinů” se pak jen velmi stručně věnuje 
formálnímu začlenění paravojenských jednotek, které působily v Bosně a Hercegovině a Chorvatsku, 
a útržkovitému vyložení konce éry Stanišiće, aktivitám Legije atd. Bojić na závěr práce dokládá 
propojení organizovaného zločinu se státem zkratkovitě na základě teze, že “příslušníci Zemunského 
klanu se chlubili, že zabíjeli pro stát”. Namísto těchto zevšeobecňujících tezí by se autor v závěru měl 
věnovat diskusi, o čem jeho shromážděné poznatky svědčí a měl by diskutovat jejich širší přesah a 
dopad v srbské společnosti. S empirickým materiálem ale dále nepracuje.  

Bakalářský projekt se velkou měrou věnuje popisu kriminálních aktivit v sousedních zemích, 
především působení paramilitárních jednotek v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině. Ačkoliv cíl práce 
avizuje analýzu propojení státních bezpečnostních složek s organizovaným zločinem, ve výkladu o 
činnosti paramilitárních jednotek (např. v příkladu Žlutých vos) jde nad rámec, neboť tyto jednotky 
nepodléhaly Bělehradu, ale jak sám píše „kvaziopozici“. Bakalářský projekt by si proto zasloužil 
prokrácení, aby byla lépe vypointována hlavní tematická osa práce. S tím se váže má stěžejní výtka. 
Bojić ve svém nástinu působení paramilitárních organizací opomíjí vyložit, proč se kvazivojenské 
struktury v oblastech Krajiny či Bosny a Hercegoviny objevily. Jaké důvody zapříčinily, že osoby 
jako byl Arkan se volně realizovaly v těchto teritoriích? Autor opomíjí analyzovat, jaké okolnosti 
zapříčinily, že aktivity zločinců měly takový geografický přesah.  

K textu mám ještě několik kritických poznámek a konstatování. V pasáži, kde Bojić píše o 
Miloševićově záměru podřídit vedení JLA, o čistce (výměně) generálů JLA, by bylo vhodné doplnit, 
jaká byla národnostní příslušnost těchto osob. Lze předpokládat, že většina odvolaných příslušníků 
JLA byla neSrby, kteří měli rodiště mimo Srbsko. Autor by měl více vyargumentovat označení 
Miloševiće za “diktátora”. Polemizoval bych s uchopením tvrzení, že “Srbsko se válek nepochybně 
zúčastnilo”. Ve válkách, které vypukly v důsledku dezintegrace Jugoslávie, se formálně angažovala 
zbytková Jugoslávie (Svazová republika Jugoslávie skládající se ze Srbska, Vojvodiny, Kosova a 
Černé Hory). Autor v případě Arkana konstatuje, že “zpočátku nebylo jeho jméno spojováno se 
zvěrstvy (jako tomu bylo u jiných), ale primárně s etnickým čištěním”. Zdůrazněme, že etnické čistky 
v Bosně a Hercegovině provázela široká škála zvěrstev, na kterých se Arkanovy příslušníci od 
počátku podíleli. Nesouhlasím též s tvrzením, že Arkanova garda působila v partnerském vztahu s 
JLA. Naopak Arkanova činnost od počátku vojenské elity JLA popouzela z důvodu vojensky 
neprofesionálního přístupu.  

Faktograficky korektní a výstižný výklad je oslaben na místech, kde se autor věnuje Bosně a 
Hercegovině. Například Bojićovo hodnocení situace v Bihaći a Fikreta Abdiće je značně zavádějící 
(“Podporu mu tehdy, přestože byl (Fikret Abdić) Bošňák, vyjádřili srbský i chorvatský prezident, 
kterým se hodil mezi-muslimský konflikt, který by oslabil jednotnou BiH”). Autor by měl objasnit, 
co má na mysli pod termínem „jednotná Bosna a Hercegovina“ v roce 1993–1995.  

Obsah sdělení některých větných konstrukcí není srozumitelný. Například věta „Ideologie již 
skutečně byla z velké části nahrazena mentalitou, a alfou a omegou režimu bylo „bratrství a jednota“ 
národů“. Co to je “bílá technika” (s. 30)? Není jasné, co má Bojić na mysli konstatováním, aby 
„(Arkana) nikdo nemohl označit za režimního člověka, Stanišić chtěl, aby kandidoval na poslance” 
(s. 43). Není srozumitelné, co chce Bojić demonstrovat poukazováním na přítomnost Stanišiće na 
Pale v roce 1995. Jakou souvislost to má s vytyčenými cíli jeho práce? Teze: „nemohli-li si najít polo-
vojenské formace vlastní způsob financování, vstupoval do toho stát“ by měl autor detailněji 
vyargumentovat.  

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

Čím si Bojić vysvětluje, že představitelé organizovaného zločinu v Srbsku realizovaly své 
aktivity v Chorvatsku, či Bosně a Hercegovině, a mnohem méně např. v Sandžaku? 



Z jakých důvodů se organizovaný zločin v Srbsku lišil od organizovaného zločinu jiných 
postjugoslávských států?  

Jaké faktory zapříčinily “exkluzivní” pozici, jakou měli nejznámější kriminální živly v čele s 
Arkanem? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Navzdory několika kritickým připomínkám považuji práci Zena Davida Bojiće za solidní počin, 
který by si zasloužil další zkoumání. Doporučuji jí k obhajobě a hodnotím jí jako velmi dobrou (B). 
 
 
Datum: ve Vogošći 28. 8. 2019        Podpis: 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 


