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Abstrakt: 

Cílem této bakalářské práce je zkoumání konceptu etno-národní identity bosenských Srbů v Bosně 

a Hercegovině, a to od uzavření mírové Daytonské dohody v roce 1995 do současnosti. Práce se 

snaží syntetizovat a integrovat dřívější výzkumné práce z oblasti Bosny a Hercegoviny, a to skrze 

systematickou rešerši a posloužit tak jako základ pro následující výzkumy aktuálnějších problémů. 

Kromě základních kulturních a etnických prvků definujících bosenskosrbský národ práce zjišťuje, 

zdali pro sebeurčení hraje významnou roli „etnicky vyčištěná“ oblast Republiky srbské. Pozornost 

je také věnována exkluzivním a inkluzivním prvkům charakteru nacionalismu, které 

v rámci Bosny a Hercegoviny produkují především instituce, které tím posilují národní identitu 

a nacionalizující společnost. Jsou tak stěžejní pro formování a vymezování etno-národa 

bosenských Srbů v kontrastu jiných konstitutivních národů, především Bosňáků. Z nastudovaných 

odborných článků bylo zjištěno, že jedním ze zásadních prvků etno-národa je srbská cyrilice 

a určitý symbol také představuje celé území Republiky Srbské. Autoři se v oblasti věnovali 

především silně nacionalistickým územím nebo hlavnímu městu, Sarajevu, které ve vymezování 

etno-národa zaujímá zvláštní pozici. 

Klíčová slova: Bosna a Hercegovina, etnicita, etno-národ, nacionalismus, Republika Srbská, 

Srbové, systematická rešerše 

 

Abstract: 

The aim of this bachelor thesis is to examine the concept of ethno-national identity of Bosnian 

Serbs in Bosnia and Herzegovina, from the Dayton Agreement in 1995 to the present. The work 

seeks to synthesize and integrate the prior research works from the area of Bosnia and 

Herzegovina. This is done through a method of systematic review in order to serve as a basis for 

subsequent research on the current issues. In addition to the basic cultural and ethnic elements 

defining the Bosnian Serb nation, it is found that the "ethnically cleansed" area of the Republika 

Srpska plays an important role in self-determination. Exclusive and inclusive elements of 

a nationalist nature are also examined, which within Bosnia and Herzegovina are mainly produced 

by institutions that thus strengthen national identity and nationalize society. They are thus central 

to the formation and delimitation of the ethno-nation of Bosnian Serbs in contrast to other 

constitutive nations, especially Bosniaks. From the studied articles, it was found that one of the 

essential elements of the ethno-nation is the Serbian Cyrillic and a certain symbol also represents 

the whole territory of the Republika Srpska. The authors focused mainly on the strongly nationalist 

territory or the capital, Sarajevo, which occupies a special position in defining the ethno-nation. 

Key words: Bosnia and Hercegovina, ethnicity, ethno-nation, nationalism, Republika Srpska, 

Serbs, systematic review 
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1 Úvod 

Zhoršující se hospodářská situace, vzestup nacionalismu a další okolnosti stály za roztříštěním 

Jugoslávie v průběhu 90. let 20. století. Po jejím rozpadu vzniklo několik samostatných států, 

ovšem část z nich dodnes sužují národnostní problémy na etnickém základě. Konflikty nabývají 

různorodých podob, například snahami národnostních menšin o nezávislost nebo větší autonomii 

z důvodu dlouhodobé etnické diskriminace nebo etnizace, snahy majorit udržet diskriminující 

status quo (např. Makedonie) nebo souboj o hegemonii skupiny ve státě (např. Černá Hora). Tyto 

problémy jsou mnohdy posilovány nacionalistickými myšlenkami zdůrazňující etnickou 

exkluzivnost národní identity, která je nedílnou součástí nacionalismu (Brubaker 1996). Jak 

Nielson (1996, s. 43) z primordiální perspektivy uvádí: „Národní identita je velmi důležitá, 

nezbytná pro to, aby mnoho lidí dalo svému životu smysl, je zásadní pro jejich pocit sebeúcty, 

sounáležitosti a bezpečnosti: všechny základní hodnoty lidského bytí.“ Dodává však, že identita 

by neměla být ta nejsilnější loajalita, neboť by mohla vést až k extremistickým formám chování. 

Mnoho studijních a vědeckých prací z oblasti bývalé Jugoslávie a celého západního Balkánu se 

spíše zabývá problémy spojenými se Srbskem a Kosovem (např. Ejdus 2018, Erjavec a kol. 2007, 

Zevulun a kol. 2018). Ať už je to způsobené nepopiratelným neklidem mezi dvěma etnickými 

aktéry (kosovskými Albánci a Srby), větším zviditelněním problému díky médiím nebo z důvodu 

neuznání Kosova jako státu některými zeměmi EU a téměř polovinou států světa. Určité napětí 

v multinárodnostním státě je v neposlední řadě také zřetelné v Bosně a Hercegovině. 

Pravděpodobně zásluhou krvavého konfliktu na počátku 90. let 20. století se po jeho konci 

věnovalo státu značné pozornosti, která přetrvávala do začátku nového tisíciletí (např. Ó Tuathail 

2006, 2009, 2011, Robinson 2001, 2006). V posledních letech však tato výzkumná pozornost 

upadá, ačkoliv se zde neustále odehrávají důležité proměny vztahů mezi komunitami. Příčinou je 

patrně větší snaha zkoumat i jiné problémy národnostního soužití (i mimo Evropu), které nabízejí 

extenzivnější možnosti studování a potenciál objevit něco nového. Přestože jsou tato zkoumání 

velmi silným „lákadlem“, nemělo by se zapomínat na stále přetrvávající problémy a proměny 

etnických vztahů v již zkoumaných oblastech. Díky těmto přetrvávajícím problémům se tato práce 

snaží syntetizovat a integrovat dřívější výzkumné práce, od kterých je možné se odrazit pro 

budoucí výzkumy aktuálních problémů v Bosně a Hercegovině. 

Během válečného etnického konfliktu v Bosně a Hercegovině, který probíhal v letech 1991–

1995, se v něm intenzivně angažovalo několik aktérů. Mezi hlavní strany patří skupiny nynějších 

konstitutivních národů, tedy bosenští Chorvaté, kteří se snažili o spojení s Chorvatskem, bosenští 

muslimové usilující o samostatný stát Bosny a Hercegoviny a bosenští Srbové snažící se buď 

o setrvání (srbizované) Jugoslávie nebo přidružení k Srbsku (Holíková 2010). Na třetí jmenované 

straně se angažovali bosenskosrbští politici (např. Radovan Karadžić), ale také politici Srbska 
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(např. Slobodan Milošević) a bosenskosrbská armáda (velitel Ratko Mladić), která byla silně, ač 

skrytě, podporována armádou Srbska. Šlo o snahy ovládnout teritorium skrze etnickou 

homogenizaci, která s sebou nesla nejen nucené až násilné přesuny obyvatel, „etnické čištění“ 

v oblasti Driny od Foči po Višegrad v roce 1992, ale také genocidu ve Srebrenici v roce 1995. 

V oblasti docházelo k aplikaci exkluzivistických nacionalistických myšlenek, které v konfliktu 

hrály stěžejní roli a do současnosti vzbuzují značné napětí mezi obyvateli Bosny a Hercegoviny. 

Před válkou byla Bosna a Hercegovina silně etnicky promíšená, nikoliv oddělená, jak je tomu 

v současnosti. Koexistují zde tři hlavní etnické skupiny označované jako konstitutivní národy: 

Bosňáci1, bosenští Srbové a bosenští Chorvaté. Prostorové rozmístění těchto skupin v současnosti 

odpovídá vymezením dvou entit – Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské. Zatímco 

o první entitu se dělí Bosňáci a bosenští Chorvaté, ve druhé zmiňované dominuje komunita 

bosenských Srbů2, která je ústředním zájmem této práce. 

Fundamentem národní identity je ve velké většině případů etnicita (Smith 1991, Yack 1996), 

přičemž definice obou pojmů se velmi často překrývají. Z uvedeného důvodu je přesnějším 

vymezením národa v Bosně a Hercegovině termín etno-národ, který lépe charakterizuje loajalitu 

ke specifické skupině než ke státu (Dyrstad 2012), avšak v práci používám obecný termín národ 

i ve významu „etno-národ“.  

Cílem práce je skrze systematickou rešerši relevantní odborné literatury zkoumat koncept etno-

národní identity bosenských Srbů v rámci Bosny a Hercegoviny od uzavření mírové Daytonské 

dohody v roce 1995 do současnosti. Pro splnění cíle jsem v práci formulovala specifické 

výzkumné otázky (viz níže). 

Pro charakteristiku etno-národa jsou důležité komponenty nejen kulturní, ale i politické povahy. 

Takové charakteristiky jsou základem pro delimitaci národní identity vůči ostatním národům, 

v případě bosenských Srbů vůči dvěma dalším. První výzkumná otázka tak zní: Kterými zásadními 

etnickými a kulturními prvky nad rámec náboženství se bosenští Srbové vymezují vůči dalším 

národům v Bosně a Hercegovině, především vůči Bosňákům? Bosňáci jsou nejpočetnějším 

národem a jedinou státotvornou skupinou v Bosně a Hercegovině, proto je vymezení k ní vztažené.  

Není pochyb, že během válečného konfliktu hrál geografický prostor důležitou roli. Vztah 

bosenských Srbů k Republice Srbské mohl být určen ideologií nacionalismu jako vztah k území 

a jeho krajině nebo „pouhým“ geopolitickým úsilím o vytvoření srbizovaného teritoria „Velkého 

Srbska“. Ačkoliv cílem práce není zkoumání důvodů „etnických čistek“, na základě tohoto rozporu 

a v návaznosti na předešlou otázku formuluji výzkumnou otázku druhou: Jak se postupně vyvíjí 

prostorový narativ a územní dominance etnické identity bosenských Srbů v Republice Srbské? 

 
1 Někdy taktéž nazýváni jako bosenští muslimové 
2 Tato dominance je narušena pouze několika enklávami Bosňáků, kterým byl dle Daytonské dohody umožněn 

poválečný návrat 
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Zřetel bude brán na pracování autorů literatury s prostorem, respektive kterým územím dávají větší 

důležitost a kterým se věnují. 

V rámci teoretické konceptualizace, v kapitole 2, pracuji především s publikací Anthony 

D. Smithe (1991), který popisuje národní identitu a etnickou komunitu ve spojitosti 

s apropriací území, což je pro národ bosenských Srbů více vyhovující. Dále představuji základní 

rámec etnického, kulturního a občanského nacionalismu z hlediska inkluzivních a exkluzivních 

aspektů. Po představení teorie referuji v kapitole 3 o datech pro empirickou analýzu a metodickém 

postupu, který jsem převzala a modifikovala pro účely práce od publikace Arlene Flink (2014). 

V následující kapitole 4 jsem se pro celkový obraz věnovala politickému systému Bosny 

a Hercegoviny a fungování Republiky srbské. V dalších dvou kapitolách 5 a 6 prezentuji výsledky 

ze systematické rešerše, nejprve s přehledem jednotlivých publikací zahrnutých v rešerši a poté 

detailnější popis a syntézu zjištěných informací. V závěru práce výsledky diskutuji ve vztahu 

k výzkumným otázkám a teorii. 
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2 Teoretický rámec 

2.1 Etnické komunity a národ 

Chápání etnicity je široké, na jedné straně se jedná o něco „prvotního“, tzn. je již každému jedinci 

dána (primordiální přístup). Na straně druhé jako „situační“, kdy je příslušnost jednotlivce do 

určité etnické skupiny určována vlastními postoji, vnímáním a míněním, které jsou však 

proměnlivé a liší se podle konkrétní situace. Mezi těmito fundamentálními koncepty jsou přístupy, 

které zdůrazňují historické a symbolické aspekty (kulturní atributy) etnické identity – 

etnosymbolismus (Smith 1991).  

Chápání a vymezování etnických komunit neboli ethnie je předmětem sporů výše uvedených 

přístupů. Smith (1991, s. 20) vymezuje ethnie na několik hlavních atributů: kolektivní vlastní 

jméno, mýtus o společném původu, sdílení historických vzpomínek nebo událostí, odlišující prvky 

kultury, asociace s konkrétním „domovským“ územím a pocit solidarity s významnějšími částmi 

populace. Každá ethnie, a tím i národ (který dle autora z ethnie vychází), je do jisté míry jedinečný 

a získat v jejím rámci určitá práva nebo výhody není založeno na podobnosti, ale odlišnosti od 

jiných (Tamir 2019). Smith (1991) dále uvádí, že odlišovací znaky jako náboženství, jazyky, 

zvyky apod. se často používají k fundamentálnímu objektivnímu popisu kulturních znaků etnické 

komunity, neboť nezávisle na jednotlivci přetrvávají. Naopak historické aspekty jsou značně 

subjektivní složky, neboť každý může zásadním událostem dávat jinou váhu. Velmi zásadní je 

mýtus o společném původu, nikoliv fakta, které je obecně obtížné dohledat (Hobsbawm 1992), 

protože jednotliví členové považují svou etnickou komunitu za vzájemně propojenou a tvoří tak 

„velkou rodinu“. Domnělý fakt „odkud jsme“ se tím pádem stává ústředním bodem a uvědoměním 

pro to, „kdo jsme“ (Smith 1991). 

Důležitou roli v rozvoji má samotný základ vzniku ethnie, zda sjednocením více celků nebo 

odtržením od celku většího. Velké změny jsou však způsobovány určitými událostmi, mezi které 

patří přílivy přistěhovalců, náboženské konverze, vyhnanství či zotročení, a především válečné 

konflikty. Nelze však odvozovat smysl původu etnické komunity ze strachu z „outsiderů“, nelze 

ale ani popřít, že válka funguje jako mobilizátor národního povědomí a jako centralizující síla 

posilující další generace v komunitě (Smith 1991). 

Dědictví a tradice mají charakter určitého uložiště, ze kterého následující generace vycházejí. 

Tyto kulturní hodnoty, sdílení vzpomínek a identifikace, se postupem času neustále mění 

(Yack 1996) následkem okolností doby, ale v jádru přetrvávají. V historii se kromě rodin jednalo 

například o kněze, rabíny, bardy či spisovatele, kdo uchovávali tato dědictví a dále je v rámci 

komunity prosazovali a rozšiřovali. Výsledkem byly rozvinuté sítě schopné zajistit určitou jednotu 

a přežití určité ethnie (Smith 1991). Existence těchto historických událostí se nezpochybňuje, ale 

patrně mnoho z nich původně nemělo etnický charakter. Ten jim byl doplněn až re-intepretací 
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v době tzv. národního „obrození“3 (Hobsbawm 1992). Mechanismy produkující tyto sítě Smith 

(1991) definuje jako ethnic cores („etnická jádra“). Ty vytvářely poměrně soudržné a sebevědomé 

etnické komunity, které se staly jádrem nebo základem pozdějších národních států. Ethnic core 

státu často utváří charakter a hranice národa, neboť k dominantní ethnie se přidružují další, ve 

většině případů podobné, čímž může vzniknout (polyetnický) národ. Z toho vyplývá, že by tyto 

komunity měly být v základě etnicky (a někdy i kulturně) homogenní. Dominantní etnické 

komunity jsou také úzce spjaté s určitým územím, ke kterému si její členové nárokují územní 

práva. Ethnic core ale není vždy podmínkou pro formování národa, některé byly například 

vytvořeny na základě sloučení kultur z přistěhovalců, nebo sloučením říší a následném zavedením 

společného jazyka a náboženství (Smith 1991). 

Stejně jako ethnie, tak i příslušnost k určitému národu hraje důležitou roli nejen v politické, ale 

i sociální sféře, neboť existence národního vědomí podporuje pocit sounáležitosti a národního 

spojení (Tamir 2019). Definice národa však není jednoznačná a často se v několika bodech 

u většiny autorů odlišuje. Smith (1991, s. 40) rozdíl popisuje: „… v případě ethnie může být 

spojení s územím jen historické a symbolické, v případě národa je spojení fyzické: národy mají 

území,“ přičemž ethnie považuje za etnický základ národa. V rámci jednoho národa může 

koexistovat více etnických komunit, tím pádem termín považujeme za označení „historické 

komunity, institucionálně víceméně úplné, zabírající dané území nebo vlast a sdílející jazyk 

a kulturu“ (Kymlicka 1995b, cit. v Nielson 1996, s. 45). Také má mít nebo má alespoň usilovat 

o určitou samosprávu. Dalším důležitým prvkem pro existenci národa, který však platí i pro ethnie, 

je vzájemné uznání odlišnými národy (Nielson 1996).  

2.2 Inkluzivní a exkluzivní aspekty konceptu nacionalismu 

Nacionalismus je používán a vymezován v několika ohledech, mj. jako vědomí sounáležitosti 

s národem, symbolika a jazyk národa apod., díky čemuž vzniklo mnoho teorií (např. Gellner 1983, 

Anderson 1983, Hobsbawm 1992). Obecně je chápan jako mobilizované hnutí podepřené 

ideologickými předpoklady o povaze národa, včetně kulturní doktríny, pro dosažení a udržení 

autonomie, jednoty a identity ve prospěch populace, kterou její členové považují za skutečný 

národ (Smith 1991). Zásadní roli v každém nacionalistickém hnutí sehrávají doktríny a koncepty, 

které prosazují.  Právě ty jsou pro každé hnutí a národ specifické a vzbuzují touhy a emoce, 

například v podobě symbolů (Smith 1991). V různých geografických oblastech a státech se každá 

hnutí projevují jinak. V neposlední řadě díky této distinktivnosti rozeznáváme základní 

dichotomický rámec, který jako jeden z prvních ve svých publikací popularizoval již Hans Kohn 

(1944). Jedná se o rozlišení nacionalismu na etnický a občanský, přičemž oba typy bývají spjaté 

 
3 něco se obrodilo – bylo zde již dříve (primordialismus) 
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s geografickým rozlišením na Západní evropské národy a Spojené státy americké jako občanské, 

a Východní evropské národy a Německo jako etnické (Shulman 2002). Přirozeně je rámec často 

kritizován, například z hlediska spojitosti nacionalismu s určitým politickým systémem (Kymlicka 

1995, Yack 1996) nebo skutečnosti, že striktní definice rozlišující jeden a druhý typ nacionalismu 

je mlhavá (Tamir 2019). 

Etnický nacionalismus popisuje formování státu na základě národa, tzn. národ předchází vzniku 

státu, a jeho příslušníci jsou spojeni společným původem (Tamir 2019). Jednotlivcům jiných 

rasových nebo etnických skupin je v těchto národech znemožněno uznání být jeho součástí 

a získání občanství, bez ohledu na dobu jejich pobytu v zemi (Kymlicka 1995), jak dobře jsou 

obeznámeni s historií nebo jak dobře mají osvojen jazyk. Etnická identita se tím pádem dědí – vůle 

jedince a individuální aktivita je zcela eliminována, je motivována hlubokými vazbami 

(Tamir 2019) a stává se vůči ostatním exkluzivní. 

V občanském nacionalismu naopak stát předchází nebo se shoduje s vývojem národa (Tamir 

2019). Jednotliví členové byli sjednoceni z hlediska rovnocenného postavení a jejich 

individuálním rozhodnutím být součástí jednoho celku (Shulman 2002). Extrémní zastánci tohoto 

nacionalismu prosazují názor, že nacionalismus je čistě politický koncept, který není založený na 

odlišnosti v kultuře, ale společným závazkem a loajalitě k politickým principům demokracie 

a svobody (Nielson 1996), čímž se stávají „nejlepší formou národa“. Národy definované tímto 

nacionalismem mají inkluzivní charakter, neboť příslušníkem se za určitých podmínek může stát 

prakticky kdokoliv z jiných etnických komunit. 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že exkluzivnost etnického nacionalismu má větší tendence 

způsobovat konflikty, ve skutečnosti může být silně problémová také nátlaková inkluzivnost 

občanských národů. Nacionalistické konflikty jsou poté výsledkem pokusů většinových národů 

o násilnou, nátlakovou asimilaci národnostních menšin a vynucováním užívání státního jazyka, 

přičemž majoritní národ je často normativně označován jako neetnický (Kymlicka 1995).  Procesy 

jsou označovány jako etnocida a byla pozorována například v dobách kolonizace. Není tímto však 

řečeno, že by etnické nacionalismy byly více mírové. Projevy sporu sice nejsou asimilační, ale 

často se jedná o vyhánění minoritních etnik z území a v nejextrémnějších případech o genocidu.  

Rozdíl mezi etnickým a občanským nacionalismem není jen ve formování státu 

a v inkluzivnosti a exkluzivnosti komunit, ale také reflektuje dva způsoby každodenního používání 

termínu národa: poukázat na původ kulturního společenství nebo charakterizovat politické 

komunity odpovídající moderním státům (Yack 1996). Striktní dichotomické rozdělení 

etnické/občanské národy je však zavádějící a často zpochybňováno (Schulman 2002). Ačkoliv oba 

typy, a především občanský nacionalismus v základní definici s kulturními aspekty nepracují, 

reálně vždy obsahují určitý kulturní komponent. Každý příslušník musí přijímat charakteristické 



12 

 

kulturní prvky národa, kterého odlišují od jiných, a které mnohdy nemají nic společného 

s politickými názory. Například jednotlivec již narozený v (občanském) státě má právo získat 

občanství prakticky bez potíží a dalších znalostí (Nielson 1996). Národnost proto není určena 

závazkem k demokracii a svobodě, čímž je základní premisa občanského nacionalismu 

nepravdivá, a tudíž i tyto státy (národy) mohou mít podobu totalitních nebo diktátorských režimů 

(Kymlicka 1995). Navíc každý etnický nebo občanský národ dává větší důležitost jiným kulturním 

komponentům, ať už jde o jazyk, tradice nebo náboženství, což je nutné si uvědomit pro 

pochopení, proč jsou některé formy nacionalismu mírové či demokratické, a naopak proč jsou 

některé autoritářské nebo xenofobní (Kymlicka 1995).  

Existence kulturních prvků ve všech národech zapříčiňuje, že čistě občanský nacionalismus je 

mýtus, jak popisuje Yack (1996), který dále dochází k závěrům, že každý národ zahrnuje prvky 

obou typů nacionalismu (viz také Smith 1991). Některé nacionalismy však kulturu již 

upřednostňují a společná kultura determinuje národ, tudíž je nemůžeme označit za občanské. Tyto 

nacionalismy jsou tím pádem označovány právě jako kulturní (Nielson 1996), typickým příkladem 

se opětovně uvádí kanadská provincie Québec. Kulturní nacionalismus však nemůžeme 

zaměňovat nebo přímo označovat ani jako etnický nacionalismus, ačkoliv se jejich definice 

v určitých ohledech prolíná. Zásadním rozdílem je jejich otevřenost vůči cizincům, přičemž 

kulturní nacionalismus má převážně charakter inkluzivnosti (ač nikoliv bezpodmínečně). Hlavním 

cílem těchto myšlenek je kulturu chránit před „vymizením“ (Kymlicka 1995). Zároveň ústředním 

bodem není obrana nebo oživení pouze jazyka, ale osobitý a historicky zakořeněný způsob života 

národa, který má mj. své jméno, domovinu či sociální a politické zkušenosti (Hutchinson 1999).  

Podle Smithe (1991) se v rámci dvou hlavních typů dají rozlišit specifičtější formy 

nacionalistických hnutí ve spojení s celkovou situací před a po získání národní nezávislosti. 

Nacionalismy obsahující občanský a teritoriální koncept jsou (a) antikoloniální nacionalismus, 

který usiluje o nahrazení „cizího vládce“ a nahradit koloniální stát novým národem a (b) integrační 

nacionalismus, označovaný jako snaha spojit se a integrovat do nového politického společenství 

a vytvořit nový „územní národ“. Nacionalismy zahrnující koncept etnicity jsou (a) nacionalismus 

v diaspoře, který se snaží oddělit od většího politického celku a zřídit nový politický „národ“ 

a (b) iredentistický nacionalismus a pan-nacionalismus usilují o rozšíření etnické komunity mimo 

současné hranice etno-národa a zemí, nebo vytvoření většího etno-národního státu s pomocí 

kulturně a etnicky podobných etno-národních států. Smith (1991) však dodává, že nejde 

o rozeznání jedinečných rysů nebo přesný pohled na konkrétní nacionalismy, ale jejich typologie 

pomáhá k porovnání mezi sebou. 
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3 Metodický postup 

K zodpovězení výzkumných otázek jsem využila metodu literární rešerše, ke které se nejčastěji 

přistupuje dvěma způsoby. První přístup jako tradiční rešerše však není plně transparentní, je 

značně subjektivní a lze ji obtížně opakovat (Krčál 2017). Naopak druhý přístup, systematická 

rešerše, je systematická, explicitní, komplexní a reprodukovatelná metoda pro identifikaci, 

hodnocení a syntézu již dokončených publikací výzkumníků, vědců a odborníků z praxe (Flink 

2014), čímž se stává více objektivní. Z uvedeného důvodu je v této práci využit druhý přístup, 

ačkoliv i ten má své limity, které mj. zahrnují možnou neobjektivnost autorů literatury využité 

v rešerši. Systematickou rešerši použil například Vít Bořil (2015) ve své bakalářské práci, ze které 

byl postup inspirován. 

3.1 Postup systematické rešerše 

Následující popis postupu systematické rešerše byl převzat od publikace Arlene Flink (2014). 

Vždy je nejprve uveden jednotlivý metodický krok, který je následně popsán a případně 

modifikován pro účely samotné práce a osobním zkušenostem. 

1. „Výběr výzkumných otázek. Výzkumné otázky musí být jednoznačně definované, neboť 

provází celou rešerši“ (Flink 2014, s. 3 a 18). 

Výzkumné otázky jsem konkrétněji definovala s pomocí nastudované teoretické literatury. Teorie 

je vylíčena v kapitole 2 Teoretický rámec. Otázky jsou představené již v úvodní kapitole.  

2. „Výběr bibliografické nebo článkové databáze, webové stránky a dalších zdrojů“ (Flink 

2014, s. 3 a 15) 

Publikace jsem vyhledávala v následujících databázích: databáze Web of Science z důvodu 

zahrnutí časopisů s impakt faktorem, kladné osobní zkušenosti ve vyhledávání a dobré 

relevantnosti publikací. Další databází, ve které jsem vyhledávala publikace, je Scopus, která navíc 

obsahuje recenzované časopisy, bez impakt faktoru, a tím širší rámec výsledků vyhledávání. 

3. „Výběr hledaných výrazů. Hledané výrazy jako slova a fráze, které se používají k získání 

vhodných článků, knih a zpráv. Zakládají se na slovech a pojmech, které rámují výzkumné 

otázky. K provedení vyhledávání se používá konkrétní gramatika a logika“ (Flink 2014, 

s. 3 a 20). 

Z výzkumných otázek jsem vydedukovala tři hlavní klíčová slova: etnicita (ethnicity), 

nacionalismus (nationalism), Bosna (Bosnia), případně jako doplňující Srbové (Serbs). Celkový 

název státu Bosna a Hercegovina se ukázal jako silně limitující, z tohoto důvodu byl 

„zjednodušen“ na jednoslovný pojem. Využití všech tří klíčových slov se také mnohdy ukázalo 

jako velmi omezující a z hlediska relevantnosti nedostačující. Z tohoto důvodu jsem pracovala 
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zejména s kombinacemi dvou slov, přičemž jedno z nich bylo vždy geografické upřesnění – 

Bosna. 

4. „Uplatňování praktických screeningových kritérií. Předběžné výsledky vyhledávání 

literatury vždy přináší mnoho publikací, ale jen pár z nich je relevantních. Screening 

literatury se provádí pro získání těch relevantnějších publikací skrze sestavením kritérií pro 

zařazení nebo vyloučení z rešerše. Praktická screeningová kritéria zahrnují faktory, jako je 

jazyk, ve kterém je publikace vytištěna, typ publikace (článek v časopise, klinické 

hodnocení, …), datum zveřejnění apod.“ (Flink 2014, s. 5).  

Flink (2014, s. 51) uvádí několik základních kritérií, které mohou více specifikovat hledané téma 

a případně přizpůsobit výsledky schopnostem výzkumníka provádějící rešerši. Pro mé účely byly 

vybrány kritéria pro jazyk, typ publikace, předmětovou oblast (kategorie), datum publikování 

a obsah (téma, klíčová slova …). Literatura, kterou bylo možné zahrnout do mé rešerše tak musela 

splňovat následující faktory: 

a. Literatura je publikována v anglickém jazyce. 

b. Jedná se o článek z impaktovaného nebo recenzovaného časopisu. 

c. Časopisy, ze kterých jsou články převzaty, jsou z oblasti sociálních věd. Databáze Web of 

Science nabízí širší nabídku kategorií, které jsem do vyhledávání zahrnula: politická věda, 

sociologie, areálová studie, etnické studie, geografie a kulturní studie.  

d. Článek musí být publikován od roku 1996, z důvodu uzavření Daytonské dohody v prosinci 

1995, do roku 2021.  

e. Článek vždy obsahuje klíčové slovo Bosna a k tomu nacionalismus nebo etnicita (nebo jim 

příbuzné pojmy a slovní spojení). V nejlepším případě článek mohl navíc zahrnovat slovo 

Srbové. 

Po uplatnění výše uvedených kritérií jsem na základě prostudování názvů a abstraktů vybrala 

23 článků. Přesněji se jednalo o články, které mohly rámcově odpovídat na cíl práce nebo dané 

výzkumné otázky, tzn. věnovaly se určitému aspektu nebo projevům institucí, který by mohly 

charakterizovat etnickou komunitu (národ).  

5. „Uplatňování metodických screeningových kritérií. Metodická kritéria zahrnující kritéria 

pro hodnocení vědecké kvality“ (Flink 2014, s. 5). 

Tento krok jsem pro účely této práce vynechala, neboť pro hodnocení kvality mi chybí patřičné 

zkušenosti. Navíc jsem kvalitu metodiky nepovažovala pro deskriptivní a syntetické účely a cíl 

práce jako příliš relevantní, ačkoliv přítomnost empirické analýzy zvyšovala důvěryhodnost 

jednotlivých studií a při výběru jsem tyto články preferovala.  
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 Před posunem k dalšímu kroku jsem však potřebovala zredukovat počet vybraných článků 

z původních 23 pouze na články tematicky prolnuté s výzkumnými otázkami této práce. Pro 

specifičtější selekci k rešerši jsem vytvořila krátký seznam (tabulka 1), který zahrnoval čtyři, resp. 

pět bodů vycházející z cíle a výzkumných otázek práce. Seznam jsem uplatnila při studování 

konkrétních částí jednotlivých článků, úvodu a závěru. Do práce bylo nakonec zahrnuto 13 článků. 

Tento počet se vzhledem k omezenější dostupné literatuře pro zodpovězení stanovených otázek 

zdál být dostatečný. Podrobnější shrnutí jednotlivých článků je referováno v kapitole 5 Sumarizace 

výsledků z rešerše. 

 

Tabulka 1: Seznam bodů pro specifičtější selekci článků do rešerše 

Body pro selekci Témata článku 

Oblast zájmu 
Kulturní nebo etnický prvek nebo symbol, 

instituce, sebeurčení 

Konstitutivní národ 
Všechny tři národy, bosenští Srbové (alternativně 

Bosňáci) 

Území Oblast v rámci Republiky srbské, Sarajevo 

Na jaké úrovni Celostátní, v rámci Republiky srbské 

Metodika 
Kvalitativní metoda (rozhovory), diskurzní 

analýza (alternativně konstrukce, popis) 

Pozn.: Pokud se článek nezabýval konkrétní oblastí/územím, ptala jsem se na měřítko úroveň – šedivé zvýraznění 
 

6. „Provádění rešerše. Spolehlivé a platné rešerše zahrnují používání standardizovaných 

forem pro abstrahování dat z článků, […], sledování kvality rešerší a pilotní testování 

procesů“ (Flink 2014, s. 5). 

Při studování jednotlivých publikací jsem hledala možné odpovědi na výzkumné otázky. 

Poznatky, které na ně alespoň rámcově odpovídaly, jsem poté zapsala do externího souboru. 

Postup získávání informací z článků se tak neopíral o konkrétní analytický přístup, ale jednalo se 

o subjektivní deskriptivní přístup. Na základě vypsaných odpovědí jsem po nastudování publikací 

zúžila rozsah jednotlivých záznamů, které jsem následně zahrnula do rešerše. Obecné představení 

výsledků je popsáno v kapitole 5 Sumarizace výsledků z rešerše.  

7. „Syntéza výsledků. Výsledky mohou být syntetizovány deskriptivně. Deskriptivní syntézy 

jsou interpretace výsledků rešerše na základě výzkumníkových zkušeností, kvalitou 

a obsahu dostupné literatury […]“ (Flink 2014, s. 5).  

Deskriptivní syntéza s detailnějším popisem jednotlivých záznamů získaných z publikací je 

představena v kapitole 6 Syntéza zjištěných informací. Některé výsledky byly v rámci syntézy 

doplněny dalšími publikacemi, které v rámci rešerše figurovaly jako doplňkové informace. 

Přehled článků, které byly v rámci rešerše považovány za zásadní pro zpracování analýzy a které 

byly považovány za doplňující, jsou představeny v kapitole 5 Sumarizace výsledků z rešerše. 
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4 Politicko-sociální charakteristika Bosny a Hercegoviny 

Bosna a Hercegovina (mezinárodně BiH) je evropský vnitrozemský stát (výjimkou je 24 km 

pobřeží v jižní oblasti) na Balkánském poloostrově. Vznik státu4 se datuje od 1. března 1992 

(Robinson a kol. 2001). Jeho rozloha činí 51 209 km2 a k roku 2019 zde žilo 3,3 milionu obyvatel 

(World Bank 2021). Bosna a Hercegovina se skládá ze dvou historických regionů (Bosny 

a Hercegoviny), ale pro tuto práci je důležitější politicko-administrativní kompozice státu, který 

se skládá ze subjektů neboli entit: Federace Bosny a Hercegoviny (FBiH) a Republiky srbské (RS). 

Zvláštní pozici zaujímá Distrikt Brčko, který je ve společném vlastnictví obou entit, ale není pod 

jejich kontrolou. RS je jedinečný a nedělitelný ústavní a právní subjekt zahrnující jednu úroveň 

místní samosprávy s 64 opštinami5, zatímco FBiH se skládá z deseti federálních jednotek – 

kantonů, které mají vlastní ústavní, parlamentní, vládní a soudní pravomoci, ale fungují podle 

zákonů FBiH jako celku. Dále se rozdělují na 79 obcí a měst tvořící jednotky místní samosprávy 

(European Committee of the Regions 2021). Bosna zahrnuje čtyři úrovně samosprávy, na úrovni 

státu, entity, kantonu a obce. 

4.1 Politické instituce na celostátní úrovni 

Bosna a Hercegovina je demokratický stát, který funguje v souladu s ústavou a zákonem a je 

založen na svobodných a demokratických volbách. Základní podobu politického systému utvořila 

Daytonská dohoda oficiálně podepsaná a přijatá 14. prosince 1995. Záměrem dohody bylo 

zachovat vnější hranice BiH a zároveň vytvořit společnou multietnickou a demokratickou vládu. 

Daytonská dohoda také vytvořila mezinárodní instituci Úřad vysokého představitele (The Office 

of the High Representative, OHR), který je odpovědný za dohled nad prováděním civilních 

aspektů mírové dohody. OHR pracuje s lidmi a institucemi v Bosně a Hercegovině 

a s mezinárodním společenstvím s cílem zajistit, aby se Bosna a Hercegovina vyvinula v mírovou 

a životaschopnou demokracii. OHR má status diplomatické mise, která je financována především 

Evropskou unií (Office of the High Representative 2021). 

Funkci kolektivní hlavy státu zaujímá Předsednictvo Bosny a Hercegoviny složené ze tří členů, 

kteří reprezentují jednotlivé konstitutivní národy, jeden za Bosňáky, jeden za Srby a jeden za 

Chorvaty. Tito členové jsou voleni přímými volbami, přičemž zástupci Chorvatů a Bosňáků jsou 

voleni z území FBiH a zástupci Srbů z území RS. Funkční období členů je na čtyři roky, přičemž 

se každých osm měsíců v čele Předsednictva střídají (Kasum 2006). Výkonným orgánem je Rada 

ministrů složená z předsedy vlády a ministrů, mandát Rady ministrů je čtyři roky. Předsedu Rady 

ministrů jmenuje Předsednictví Bosny a Hercegoviny a Parlamentní shromáždění Bosny 

a Hercegoviny volí jeho kabinet (Eurydice 2017). Rada ministrů má devět ministerstev: 

 
4 Datum odkazuje na vyhlášení nezávislosti, krátce poté vypukl válečný konflikt 
5 Opštiny neboli obce, avšak některé opštiny zahrnují více obcí   
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ministerstvo zahraničních věcí; financí; spravedlnosti; bezpečnosti; zahraničního obchodu 

a hospodářských vztahů; pro lidská práva a uprchlíky; pro občanské záležitosti; komunikaci 

a dopravy (Kasum 2006). 

Nejvyšším zákonodárným orgánem je dvoukomorové Parlamentní shromáždění Bosny 

a Hercegoviny, které zahrnuje Sněmovnu reprezentantů a Sněmovnu národů (Eurydice 2017). 

Dolní komora Sněmovny reprezentantů sčítá 42 členů, z nichž dvě třetiny jsou voleni z FBiH 

a jedna třetina z RS. Horní komora Sněmovny národů má 15 členů, přičemž každý konstitutivní 

národ v BiH v něm reprezentuje pět členů (pět Bosňáků, pět Srbů a pět Chorvatů). Kluby tak na 

rozdíl od dolní komory nejsou vytvářeny na základě stranického principu, nýbrž na etnickém 

principu (Kasum 2006). Jednou z nejdůležitějších pravomocí Sněmovny národů je možnost 

menšinového veta, ke kterému může dojít v případě, kdy je schvalovaný zákon většinou delegátů 

jednoho konstitutivního národa označen za „ohrožující životní zájmy“ jejich národa a konečné 

slovo o zákoně má následně Ústavní soud Bosny a Hercegoviny (Kasum 2006). Ústavních soudců 

je celkem devět. Čtyři z nich volí Poslanecká sněmovna FBiH, dva Národní shromáždění 

Republiky srbské a zbylé tři jsou jmenováni Evropským soudem pro lidská práva, přičemž tito 

soudci nejsou občany BiH ani sousedních zemí (Kasum 2006). 

4.2 Politické instituce Republiky srbské 

Díky Daytonské dohodě dostali bosenskosrbští nacionalisté etno-teritoriální entitu, která je však 

rozdělena Distriktem Brčko na dvě části. Dohodou stanovená Ústava Bosny a Hercegoviny 

rozděluje různé kompetence mezi stát a entity. Díky ní má Republika srbská a Federace Bosny 

a Hercegoviny kompetence ve všech oblastech, které nejsou přiděleny ústřední vládě. Oba 

subjekty také přijaly vlastní zákony o samosprávě. RS má oproti FBiH více pravomocí, například 

kompetence v integritě, ústavním pořádku a územní jednotě, bezpečnosti, provádění a ochrana 

lidských práv a svobod, majetkové a závazkové vztahy a ochrana všech forem majetku, 

bankovním a daňovém systému a další (European Committee of the Regions 2021). Entitě jsou 

svěřené všechny státní funkce a pravomoci, které nejsou striktně přiděleny ústřední vládě BiH.  

V čele RS taktéž stojí Předsednictvo tvořené srbským prezidentem a dvěma viceprezidenty, 

kteří zastupují zbylé dva konstitutivní národy. Stejně jako na celostátní úrovni, i tato instituce je 

volena přímo. Role prezidenta je čistě reprezentativní (The Constitution of Republika 

Srpska 2011), ale jeho postavení je silnější než ve FBiH. Mezi jeho další kompetence patří 

například návrh předsedy vlády RS, který pak žádá o důvěru dolní komory parlamentu, navrhuje 

soudce Ústavního soudu, podepisuje zákony a další.  

Dvoukomorový parlament je tvořen Národním shromážděním a Radou národů a představují 

zákonodárnou moc. V dolní komoře – Národním shromážděním, zasedá 83 poslanců, kteří jsou 

voleni přímými volbami (mandát čtyři roky), přičemž alespoň čtyři z nich musí zastupovat 
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jednotlivé konstitutivní národy (Kasum 2006). Národní shromáždění volí delegáty, ratifikuje 

dohody mezi republikou a jinými státy, avšak se souhlasem Parlamentního shromáždění Bosny 

a Hercegoviny, může vyhlásit nouzový stav, ale nemá pravomoc pro rozmístění ozbrojených sil, 

což znovu spadá pod jurisdikci celostátní instituce (The Constitution of Republika Srpska 2011). 

Při vytváření vlády platí etnický klíč 8:5:3:1, tzn. osm ministerských postů náleží Srbům, pět 

Bosňákům a tři Chorvatům (Kasum 2006), jeden reprezentuje „ostatní“. Horní komoru představuje 

Rada národů, která má podřízenější postavení než dolní komora, avšak zákony, které navrhuje 

Národní shromáždění, prochází diskusemi horní komory a až po jejich schválení vstupují 

v platnost. Radu národů volí příslušné správní rady Národního shromáždění, je tvořena 28 

delegáty, přičemž její složení je založeno na zásadě rovnosti, tzn. osm zástupců každého 

konstitutivního národa a čtyři zástupci mezi „ostatními“ (The Constitution of Republika Srpska 

2011). 

Republika srbská nemá na rozdíl od FBiH vyšší územně správní celky – kantony. Entita je tak 

spravována centralisticky z de facto hlavního města Banja Luka (Kasum 2006), kde se nachází 

většina správních institucí pro RS. Nižší územní celky tak představuje 63 opštin. Opštiny sdílejí 

některé pravomoci s entitou: vzdělání (předškolní, základní a střední), veřejná správa, registr 

občanských záležitostí, centra zdravotní péče, místní média a další. Kromě těchto sdílených 

kompetencí mají jednotlivé obce také odpovědnost v oblastech civilní ochrany, sociální péče, 

veřejného zdraví, dopravy, ochrany životního prostředí apod. (European Committee of the 

Regions 2021).  



19 

 

5 Sumarizace výsledků z rešerše 

5.1 Základní přehled zahrnutých publikací 

Do systematické rešerše jsem zahrnula 13 článků. Nejstarší publikace byla vydána v roce 2001, 

dřívější publikace, které by se alespoň rámcově dotýkaly stanoveného cíle, jsem nenalezla. Druhý 

nejstarší článek byl publikován o pět let později v roce 2006, přičemž počet zahrnutých článků 

v rozmezí let 2006–2010 byl čtyři. Další čtyři v rozmezí 2011–2016 a zbylé čtyři články 2019–

2021. Z databáze Web of Science pocházelo devět článků. U dvou z nich však nebyl uveden 

impact faktor časopisu, ale šlo o recenzované publikace. Ostatní čtyři články byly získány 

z databáze Scopus. 

Ačkoliv jsem v rámci výběru preferovala publikace, které obsahují empirické části výzkumu, 

dva z celkového počtu zahrnutých článků byly spíše deskriptivního charakteru, přičemž oba byly 

publikovány v recenzovaných časopisech. Avšak vzhledem k jejich ústřednímu zájmu práce je 

popisnější charakter dostačující. Dále u některých nebylo zcela zřetelné, jak ke svému závěru 

dospěli, neboť neobsahovaly konkrétní popis metodického postupu. U ostatních převažovala 

kvalitativní metodika, zejména rozhovory, některé kombinované s terénním výzkumem nebo se 

sběrem dat z jiných médií k analýze. Jaký metodický postup autoři ve svých publikací použily je 

detailněji zobrazeno v přehledu zahrnutých článků (tabulka 2). Inspirací pro vytvoření tabulky 

byla práce od Novotného a kol. (2018). 

Téměř všechny články byly pro účely práce relevantní. Dva z nich (Barton Hronešová 2021, 

Morgan-Jones 2021) spíše doplňovaly celkový obraz postavení bosenskosrbského národa 

ke konkrétním aspektům (viz kapitola 6 Syntéza zjištěných informací). 

5.1.1 Limity rešerše a zahrnutých článků 

Přestože články Kaya a Keranen (2015) a Sen (2010) popisují kulturní prvky národa, absence 

empirického postupu může způsobit určitou neobjektivnost autorů ohledně zájmu práce. Navíc 

v případě první dvojice autorů se článek nevěnuje pouze bosenským Srbům, ale také iráckým 

Kurdům. Jisté zkreslené informací mohou podávat i další články, které díky chybějícímu popisu 

metodologie nebo jakékoliv empirické části (Basta 2016, Swimelar 2013, Robinson a kol. 2001) 

vzbuzují dojem, že jsou informace pouze na teoretické úrovni a neodpovídají tak reálné situaci. 

K možné neobjektivnosti nebo zkreslení v syntéze také mohlo dojít použitím dvou článků od 

stejného autora (Ó Tuathail 2006 a 2009, Golubović 2019a a 2019b), přičemž ani v jednom není, 

ač zmíněný, přesný metodický postup. 
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Tabulka 2: Přehled zahrnutých článků v systematické rešerši 

Autor Z databáze Metodika Střed zájmu 

Barton Hronešová, J. (2021) Web of Science 

Rozhovory 

a analýza 

novinových 

článků, knih apod. 

etnopopulistický repertoár 

popírání válečných 

zločinů 

Basta, K. (2016) Web of Science 
Nepopsaná 

metodika 

instituce jako symbol 

národů 

Golubović, J. (2019a) Web of Science Rozhovory 

morální ekonomika Srbů 

jako agresorů a Bosňáků 

jako obětí 

Golubović, J. (2019b) Web of Science Rozhovory 
prezentace srbských žen 

v Sarajevu 

Kaya, Z., Keranen, O. (2015) Web of Science Popis 
symboly bosenských Srbů 

a iráckých Kurdů 

Morgan-Jones, E. a kol. (2021) Web of Science 

Rozhovory 

a analýza dat 

z průzkumu 

podpora občanů 

Daytonské dohody 

Ó Tuathail, G., Dahlman, C. (2006) Web of Science 
Rozhovory 

a terénní výzkum 

politika přidělování 

pozemků v RS 

Ó Tuathail, G., O'Loughlin, J. 

(2009) 
Web of Science Rozhovory 

návraty vysídlených 

obyvatel 

Robinson, G. a kol. (2001) Web of Science 
Nepopsaná 

metodika 

projevy bosenského 

nacionalismu v Sarajevu 

Sen, S. (2010) Scopus Popis 

význam cyrilice 

v bosenskosrbské 

komunitě 

Swimelar, S. (2013) Scopus 
Nepopsaná 

metodika 

vzdělání a jeho vliv na 

bezpečnost a stabilitu 

státu 

Torsti, P. (2007) Scopus 

Analýza 

historických 

učebnic 

osnovy a využívané 

historické učebnice v BiH 

Touquet, H. (2012) Scopus Rozhovory postetnické skupiny v RS 

Zdroj: Publikace zahrnuté v rešerši, vlastní zpracování 

5.2 Základní prvky etno-národa bosenských Srbů 

Po nastudování článků jsem se snažila nalézt základní rysy bosenskosrbského národa. První 

článek v rešerši od Sen (2010) zdůvodňuje označení cyrilice za jeden z hlavních rysů bosenských 

Srbů. V rámci sebeurčení hrál jazyk důležitou roli, avšak jedinečnost srbského jazyka ohrožuje 

chorvatština, neboť po dlouhou dobu byly oba jazyky považovány za jeden a rozdíl na základě 

dialektů byl nedostačující. Toto tvrzení rámcově předkládá i Kaya a Keranen (2015). Důležitost 

srbštiny, respektive skripta, uvádí také Swimelar (2013), která význam uvádí do kontextu rodiny, 

kdy se rodiče obávají, že se jejich potomci neosvojí cyrilici, což napomůže ke ztrátě zájmu 

o bosenskosrbský nebo srbský národ. 

Kaya a Keranen (2015) prezentují další prvky, v tomto případě spíše symboly, které podporují 

sebeurčení bosenských Srbů. Jakékoliv zobrazení symbolů manifestující bosenský národ je 

bosenskými Srby přijat negativně, navíc jimi preferované a prezentované symboly jsou často 
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podobné srbskému státu. Touquet (2012) referuje o přítomnosti těchto symbolů a jakým způsobem 

tím vytvářejí kulturní klima. Určitý symbolismus je dále dáván ulicím a náměstím, které 

se přejmenovávají k obrazu národa. Kaya a Keranen (2015) hovoří o tomto přejmenovávání 

v rámci RS, kde se názvy zaměňují za reference k bosenskosrbskému nebo srbskému národu. 

Přejmenovávání míst se věnují také Robinson a kol. (2001), kteří však referují o přístupu Bosňáků, 

kteří naopak zaměňují jména, která jsou spojena s bosenskosrbským národem, a to ve prospěch 

bosenské národní identity. 

Kromě již zmíněných autorů, tak i Ó Tuathail a Dahlman (2006) dávají důraz na určitý 

symbolismus, který přestavuje území RS. Symbolem se však celá oblast stala až po Daytonské 

dohodě, kdy jejímu vzniku předcházely „etnické čistky“. Území v průběhu dalších let, až dodnes, 

stále konsoliduje důsledkem politik přidělování pozemků (Ó Tuathail a Dahlman 2006), popíráním 

válečných zločinů, o kterých hovoří Barton Hronešová (2021) a v neposlední řadě exkluzivnost 

národa, která je represivní vůči jiným konstitutivním národům, především Bosňákům. Kromě 

Ó Tuathaila a Dahlmana (2006), kteří se věnují silně nacionalistickým oblastem RS, se autoři 

neupínají ke konkrétnějším místům a hovoří o RS jako o celku. Okrajově se Touquet (2012) 

zmiňuje o Prijedoru, ve kterém ilustruje srbské kulturní klima, které je v silné opozici vůči zájmům 

menšin – Bosňáků. Projevům bosenských Srbů mimo RS, tedy ve Federaci Bosny a Hercegoviny 

nebo v distriktu Brčko, se žádný z autorů zahrnutý v rešerši nevěnoval. Určitou výjimku zaujímá 

Sarajevo, do kterého entita RS zasahuje pouze částečně, a to ve východní části města. Hlavnímu 

městu BiH se věnuje Golubović (2019a, 2019b), která zaznamenává odlišný přístup a uvědomění 

bosenskosrbských žen v tamější společnosti, které nejsou tolik exkluzivní jako na území RS. 

Sarajevo je ústředním zájmem práce také Robinsona a kol. (2001), kteří popisují, jak se město 

proměňuje k propagaci bosenského národa. 

Vymezování a formování bosenských Srbů je zřetelné v projevech institucí. Basta (2013) 

hovoří o institucích taktéž jako o symbolech národa, které odrážejí zájmy jeho příslušníků až do 

politické sféry. Swimelar (2013) se konkrétněji zabývá vzdělávacím systémem, který podle ní 

a Torsti (2007) hraje vůbec nejzásadnější roli ve formování národů. Swimelar (2013) toto 

posilování identity reflektuje do celkové udržitelnosti národa, jak k němu přispívá, zatímco Torsti 

(2007) se přímo zabývá, co je hlavním determinantem, který posiluje národní identitu. Představuje 

jednotlivé učebnice historie, které se během výuky využívají, neboť se jednotlivé osnovy liší na 

základě dominantní etnické skupiny. 

I přes značnou vyhraněnost bosenskosrbského národa vůči jinými, se v RS nacházejí skupiny 

inkluzivnějšího charakteru. O těchto skupinách, respektive o postetnických skupinách, hovoří již 

několikrát zmíněná Touquet (2012). Počet těchto skupin je však značně omezený v důsledku 



22 

 

politického postoje institucí a obecném nesouhlasu hlavního proudu bosenských Srbů ohledně 

jednoty národa Bosňanů. 

Zmíněné prvky jako srbský jazyk, jednotlivé symboly bosenskosrbského národa včetně 

symbolů RS a přejmenovávání míst a ulic jsou více rozvinuty v následující kapitole 6 Syntéza 

zjištěných informací. Dále je v ní detailněji prezentována delimitace území RS, politika 

přidělování pozemků a zvláštní postavení Sarajeva. Ke konci kapitoly je také rozvedena funkce 

institucí a inkluzivistické skupiny v RS.  
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6 Syntéza zjištěných informací 

6.1 Zásadní prvky etnické identifikace bosenských Srbů 

Jedním z fundamentálních odlišovacích znaků bosenských Srbů, který bývá nejvíce zřetelným 

a silným identifikátorem národa, je srbský jazyk, který je analyzován v článku Sen (2010). 

Zároveň patří k nejvýznamnějším kulturním prvkům, na kterých je postaven nejen srbský (Kaya, 

Keranen 2015), ale i další světové a evropské nacionalismy. V komparaci s dalšími oficiálními 

jazyky v BiH – chorvatština, bosenština – je jejich rozdíl v gramatice a mluvené podobě minimální 

a rozdíl se určuje na základě dialektů a písma. Vědecké studie však ukázaly, že různé dialekty 

neodpovídaly náboženským, ani etnickým hranicím (Kaya, Keranen 2015). Sen (2010) ve svém 

článku zmiňuje základní poznatek, že srbština a chorvatština byla dříve sjednocena a považována 

za jeden jazyk – srbochorvatštinu. Začátkem 90. let však zásluhou války, chorvatského a následně 

srbského parlamentu došlo k jejímu rozdělení, když každá suverenita prohlásila své jazyky jako 

oficiální řeč republiky.  

Odtrhnutí srbštiny od chorvatštiny mělo svá úskalí, například implementace změn ve 

výslovnosti, slovníku a gramatice je ve své podstatě zdlouhavá a vymezování na základě dialektů 

se ukázalo jako neúčinné. Nacionalisté z důvodu výraznější a bezprostřednější manifestace 

srbského národa prohlásili hlavním distinktivním znakem pro jazyk skritpum. Chorvatština, 

a zároveň bosenština, využívá latinku, zatímco srbština cyrilici. Dnes jednotlivé jazyky odrážejí 

širší probíhající dynamiku budování státu; zatímco Bosňáci přijali do slovníku řadu tureckých slov 

pro „nově vynalezený“ bosenský jazyk založený na srbochorvatštině, bosenští Srbové (a Chorvaté) 

používají skripta a dialekty spojené s jejich mateřskými jazyky (Kaya, Keranen 2015). Toto 

prohlášení tak slouží ke zdůraznění osobitosti bosensko-srbských národů (Kaya, Keronan 2015). 

Sen (2010) navíc považuje srbskou cyrilici, a také pravoslavné náboženství, jako odraz „čisté“ 

srbské kultury a národní identity nejen pro RS, ale také pro samotné Srbsko, ke kterému bosenští 

Srbové značně inklinují. 

Kromě jazyka jsou bosenští Srbové téměř pokaždé v opozici s vizuální prvky (symboly) 

reprezentující bosenský národ. Oficiální bosenská vlajka je vystavována především bosenskými 

muslimy, ale v RS se vyskytuje minimálně. Místo ní vyvěšují bosenskosrbskou vlajku, která se 

velmi podobá srbské trikolóře. Se srbskými symboly se celkově v RS můžeme často setkávat 

(Toquet 2012). Dále měla většina Srbů výhrady proti národní bosenské hymně, která podle nich 

neodráží jejich loajalitu (Kaya, Keranen 2015). Tato absence státních bosenských symbolů a také 

i manifestací při příjezdu do oblasti u mnohých bosenských Srbů vzbuzuje dojem, že je RS 

samostatným státem (Toquet 2012). 

Dalším silným prvkem charakterizující bosenskosrbský národ je oblast Republiky srbské, jak 

ve svých pracích zmiňuje Ó Tuathail a Dhalman (2006), Sen (2010), a Kaya a Keranen (2015). 
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Ačkoliv před válkou a etnickými čistkami tato oblast neměla zásadní kulturní komponenty 

definující národ, zásluhou jejího formování a legitimizace v Daytonské dohodě se následně RS 

symbolem pro bosenské Srby stala (Sen 2010). Území, které ji tvoří, bylo vybudováno jako 

„srbská vlast“, která se silně spojovala s ideologií „Velkého Srbska“ (Robinson a kol. 2001), 

zatímco FBiH byla rozdělena na kantony kontrolované Bosnou nebo bosenskými Chorvaty. 

Například ve Zvorniku byl v roce 2005 postaven válečný památník obětem padlých v boji za RS 

a připomíná prostorovou fixaci teritoriality (Ó Tuathail, Dahlman 2006). V kontrastu této památce 

jsou dvě nástěnné malby ve Foči, vytvořené pravděpodobně extremistickými nacionalistickými 

skupinami, přičemž jedna z nich zobrazuje jednoho z lídrů bosenskosrbské armády zodpovědného 

za genocidu (Sorguc 2021). 

Kaya a Keranen (2015) popisují ještě další symbolická používání etnického zobrazení v rámci 

entity. Například ve městě Banja Luka byly názvy ulic, které byly spjaté s komunistickou 

a multietnickou předválečnou dobou, nahrazeny jmény historických srbských hrdinů, a to bez 

odkazů na bosňáckou nebo bosenskou komunitu. Přejmenování veřejných prostranství a měst 

v souladu s etnicky definovanými kritérii jsou podstatnou součástí vytváření alternativních 

kulturních příběhů týkajících se národnosti, vázáno na budování národa a formování státu 

(Robinson a kol. 2001). Dalším symbolickým faktorem zpochybňující samotnou představu 

bosenské státnosti, se týkají kartografického zobrazení národa. Mapy se často používají 

k vytváření tvrzení o totožnosti a území; školy, předpovědi počasí, v celé entitě používají mapy 

zobrazující buď pouze RS, nebo RS představované jako odlišný geografický prostor z Bosny 

(Kaya, Keranen 2015).  

Prvek náboženství však nemůžeme plně opomenout. Jak již naznačuje Sen (2010) a také 

Touquet (2012) upozorňuje na zásadní faktor, kdy během válečného konfliktu, i po něm, 

náboženství zaujímá významnou roli v důvěře bosenských Srbů. Touquet (2012, s. 212) dokonce 

tvrdí, že „průzkumy veřejného mínění Gallup13 a Rozvojového programu OSN ukazují, že lidé 

nejvíce důvěřují náboženským institucím […] Politikům a politice se naopak důvěřuje nejméně“.  

6.2 Delimitace území 

Vnitřní hranice rozdělující Bosnu na dvě entity byla vytvořena na základě etnických linií, které 

vznikly po neslavných etnických čistkách a nucené mobilizace srbských obyvatel. Pro upevnění 

území bylo hned po Daytonské dohodě nutné vytvořit určité body, které by reprezentovaly pýchu 

než hanbu, což vedlo k popírání etnických čistek a dalších válečných zločinů. Tato popírání jsou 

v RS dodnes zřetelná (Barton Hronešová 2021). Některé oblasti jsou více a některé jsou méně 

vyhraněné vůči dalším konstitutivním národům. Jedněmi z nejsilnějších bosensko-srbských 

nacionalistických regionů jsou oblasti Zvornik a Doboj (Ó Tuathail, Dahlman 2006).   
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Krátce po Daytonské dohodě a „založení“ entity RS se v této oblasti uplatňovalo tzv. etnické 

inženýrství, které entitu dále konsolidovalo. Ó Tuathail a Dahlman (2006), kteří se zmíněným 

oblastem a politice věnují, ji popisují jako určitou politiku přidělování pozemků pouze lidem 

konkrétního národa. V případě BiH se jedná o pozemky, které byly původně ve společném 

vlastnictví a nominálně pod kontrolou městského úřadu, následně zabavené srbskými nacionalisty 

během války. Toto inženýrství aplikované v RS bylo po pár letech „ohroženo“, neboť jedna příloha 

v Daytonské dohodě umožňovala návrat majetku a možnost návratů obyvatel do své původní 

domoviny ve FBiH i RS. Vysídlení Srbové z FBiH během války dostali v RS půdu, která byla 

„etnicky vyčištěna“, ale díky politice navrácení majetků hrozilo, že o tyto pozemky přijdou. 

Mj. z tohoto důvodu byla založena srbská nacionalistická organizace Ostanak, která chtěla 

zabránit návratům Srbů do FBiH (Ó Tuathail, Dahlman 2006). Politika této organizace se ukázala 

vesměs úspěšná, neboť bosenští Srbové dostali své nemovitosti ve Federaci zpátky s větším 

zpožděním než jiné konstitutivní národy v RS (Ó Tuathail, O'Loughlin 2009), což způsobovalo 

větší nevoli se do Federace vrátit. 

Prosadila se tak „nová“, jiná od FBiH, politika přidělování pozemků v RS, která se praktikovala 

od roku 1998 následkem několika důvodů, jeden z nich již uveden výše. Díky ní se podařilo více 

stmelit srbské většiny v dříve bosňáckých obcích (opštinách) a podařilo se zmírnit obavy mezi 

obyvateli bosenskosrbského původu, kteří se báli o ztrátu. Z formálního hlediska politika neměla 

diskriminační základ – pozemky se nepřidělovaly na základě etnické příslušnosti – a prezentovali 

ji jako humanitární pomoc pro obyvatele s nízkým příjmem, skutečnost však byla opačná. 

O pozemky v RS se ucházeli především Srbové, o přidělenou půdu se často vedly spory 

s menšinami, které měly historická „územní práva“, a další sporné body, které následkem publicity 

byly znovu označeny za etnické inženýrství. Téměř jednotná politika přidělování pozemků pro 

celou BiH prošla v platnost až v roce 2004 (Ó Tuthail, Dahlman 2006).  

Jak už bylo zmíněno, Daytonská dohoda obsahuje přílohu, která zaručuje možnost vrátit se do 

domoviny, ze které byli lidé vysídleni. Největší vlna navrátivších obyvatel byla zaznamenána 

v letech 1996–1999, kdy se silně projevovala repatriace ze sousedních států. Do Republiky srbské 

se však počty navrátilců zvyšovaly postupně, ty největší skupiny se spíše vracely do Federace 

(Ó Tuathail, O'Loughlin 2009). Nejvyšší absolutní počty byly zaznamenány přirozeně na úrovni 

největších měst, hlavní město BiH Sarajevo – rozdělené mezi entitami, do de facto hlavního města 

RS Banja Luka a do Mostaru, který se nachází ve FBiH. Mnoho vysídlených Bosňáků se vracelo 

do „etnicky vyčištěných“ oblastí, například do již zmíněných oblastí Zvornik, Doboj, ale také 

Prijedor, v naději, že se jim podaří obnovit předválečné společenství. Celkově se však celkové 

počty navrátilců od roku 2003 značně zmenšily a tento trend bude nadále pokračovat (Ó Tuathail, 

O'Loughlin 2009). Ačkoliv se mnoho vnitřně vysídlených obyvatel vracelo a mělo zajištěnou 
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i finanční podporu pro zrekonstruování zničených majetků, RS po válce zůstává „etnicky 

vyčištěnou“ oblastí, což umocňuje i zjištění, že valná část srbských obyvatel v jižní a východní 

části BiH nepodporuje možnost menšinových návratů. Navíc nemovitosti, které v srbských 

městech vlastnili vysídlení obyvatelé, byli po rekultivaci prodány (Ó Tuathail, O'Loughlin 2009). 

Zvláštní pozici v Bosně zaujímá hlavní město Sarajevo, které je rozděleno mezi dvěma entitami. 

Navíc město viditelně nese známky válečného konfliktu, například bílé desky připomínající místa, 

kde byli civilisté zabiti „srpski zločinci“, stopy po kulkách na fasádách domů (Golubović 2019a) 

nebo stopy po výbuších dělostřeleckých granátů nazývané jako „sarajevské růže“. Po celém 

Sarajevu však existují různé programy obnovy, o kterých referují Robinson a kol. (2001). Mnoho 

těchto programů s sebou nesly známky nově budujícího bosenského nacionalismu, tedy znaky 

jednotné Bosny ve „prospěch“ bosňáckých obyvatel, kteří (alespoň většina z nich) bosenský národ 

přijali za „svůj“. Jedna z prvních institucí v rámci programu obnovy – správní komise pro město, 

se prosadila ve změnách názvů ulic v centrální oblasti Sarajeva, především se zapříčinila 

o odstranění symbolů a názvů v cyrilici. V rámci odstraňování došlo také k přejmenovávání 

v případě, kdy byl název více spjatý se Srbskem než s BiH. Komise tvořená převážně bosenskými 

muslimy, měla politickou legitimaci a podporu veřejnosti pro odstranění symbolů spojenými 

s válečnými nepřáteli Sarajeva, tedy zejména Srby (Robinson a kol. 2001).  

Delimitace Srbů je v Sarajevu oproti entitě RS značně slabší. Golubović (2019a, 2019b) se ve 

městě věnovala postojům srbských žen a jak se v celkové společnosti města cítí. Uvádí, že mnoho 

z nich se často veřejně nebo primárně neoznačuje jako Srbové, ale jako Sarajevané nebo Bosňané, 

což jsou kategorie, kterými se snaží eliminovat striktní začlenění do konkrétní etnické komunity. 

U obyvatel města se uplatnilo povědomí o spatřování Bosňáků jako „obětí“ a Srbů jako „agresorů“ 

nebo jako „nečistých obětí“6. Toto povědomí je zřejmě posilováno zřetelným symbolismem 

jednotného bosenského národa, který se po Daytonské dohodě v Sarajevu prosazoval (viz 

Robinson a kol. 2001). I po 20 letech od konfliktu jsou Srbové u některých příslušníků hlavních 

národů stále bráni jako nepřátelé a o těch, kteří prožili hrůzy obléhání a nenávist téměř stejnou 

měrou jako Bosňáci, se mlčí (Golubović 2019a). 

Golubović (2019b) spojuje identifikaci Srbů jako Bosňany nebo Sarajevany se společenskou 

úzkostí a poklesem sociálních vztahů tamějších srbských žen, zejména u těch, které zažily obležení 

města. Jak už bylo výše naznačeno, úzkost plyne převážně od bosňáckých obyvatel, kteří označují 

Srby jako agresory, nacionalisty a nepřátele jen kvůli etnické příslušnosti. Srbky se tak snaží svůj 

původ zakrývat ve snaze zapadnout do společnosti a být minimálně spojovány s označením 

agresorů. Některé z nich zastiňují svůj původ skrze velmi drobná gesta, například počítáním 

polibků při pozdravu. Neznamená to však, že by nebyly hrdé na to být bosenskými Srbkami, ale 

 
6 Srbové, kteří byli obětmi, ale kvůli jejich příslušnosti k Srbskému národ nejsou plně považováni jako neviní 
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stydí se za tu část komunity, která obléhala město. Ačkoliv sama Golubović (2019b) považuje 

domněnky o vyloučení ze společnosti těchto žen ve velké většině případů za zveličené, neboť je 

Bosňáci téměř nikdy přímo za agresory neoznačili, násilí během obléhání změnilo význam etnické 

příslušnosti a jeho obývání, které je od Daytonské dohody po současnost znatelné. Ve svém 

výzkumu Golubović (2019b) dále naznačuje, že následující generace Srbů se snaží od války 

distancovat a formovat identity bez „roztržky“, která charakterizuje předválečné generace.  

K doplnění obrazu Sarajeva přispívá Swimelar (2013), která mj. popisuje obavy Srbů v oblasti 

vzdělávání. Tyto obavy plynou z bosňáckých osnov, které se uplatňují ve velké většině škol 

v Sarajevu. Přestože jim není zabráněno studování svých kulturních praktik, nejsou nuceni 

vyznávat islám apod. bosňácké osnovy představují pro mnohé příslušníky bosenskosrbské identity 

kulturní a společenskou hrozbu. Pochyby plynou pro budoucí mladou generaci, která si neosvojí 

plnohodnotně srbský jazyk, respektive cyrilici, a principy pravoslavného náboženství. Naopak se 

obávají, že jejich následující mladé generace bude vedena k islámu a nenaučí se „správnou“ 

historii, literaturu a kulturu bosenských Srbů, nebo samotného Srbska. Je tedy běžné, že spousta 

rodičů žijících v Sarajevu, i přes mnohdy větší vzdálenost a mnohdy nižší kvalitu vzdělání, posílá 

své děti studovat do oblastí spravovaných RS. 

6.3 Role institucí v národním uvědomění 

Nepopiratelnou roli v uvědomění národa, hrají instituce různorodých typů. Swimelar (2013) 

zdůrazňuje, že přestože etnický konflikt oficiálně skončil v roce 1995, zůstává instrumentální 

použití nacionalismu v bosenské politice, veřejném diskurzu a vzdělávání veřejnosti ústředním 

bodem. Na základě výzkumu Morgan-Jones (2021) je také zřejmé, že bosenští Srbové schvalují 

rozdělení moci mezi institucemi (a entitami a státem), které podporují jejich národní zájmy. 

V případě RS není pochyb, že jsou instituce silně politizovanou oblastí, ve kterých se propaguje 

národ a pro upevňování nacionalismu až extremismu popírají genocidu a označují bosenské Srby 

jako hlavními obětmi (Barton Hronešová 2021). Instituce, podle Basty (2016), však zároveň 

představují určitý symbolismus národních zájmů. Formální instituce nejsou jen nástroji pro 

strukturalizaci a upevňování zásad, ale jsou považovány jako symboly reprezentující zájmy 

jednotlivých konstitutivních jednotek BiH, které se následně reflektují do politických stran a elit.  

Basta (2016) dále uvádí, že se významná část bosenskosrbské populace považuje nejen za 

etnickou skupinu součástí bosenské politické mozaiky, ale také jako samostatný národ s právem 

na sebeurčení a odmítají ne-etnické (občanské) chápání politiky. Bosenští Srbové především po 

Daytonské dohodě silně prosazovali nezávislost, snažili se o separaci celé RS od BiH a připojit se 

k Srbsku. Navíc je RS pokládána za klíčový úspěch srbské politiky a za legitimní vyjádření vůle 

srbského lidu v Bosně. V jádru bosenskosrbského diskurzu spočívá myšlenka, že Bosna nikdy 

nebyla národním státem, ale multinárodním, který je složen ze tří různých národů. Z tohoto důvodu 
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preferují etno-teritoriální instituce, které jsou podle nich vhodným vyjádřením charakteru 

bosenského státu. Podpora tohoto přístupu se již od Daytonské dohody víceméně nezměnila (Basta 

2016). Tyto přístupy jsou však v silném rozporu s diskurzním myšlením bosenských muslimů. 

Bosňácké obyvatelstvo podporuje inkluzivní charakter vnímání národa a prosazují jednotnou 

bosenskou národnost. Basta (2016) z obecnějšího pohledu na instituce uvádí, že jakákoli odchylka 

od občanského (pro Bosňáky) nebo etnického (pro Srby) institucionálního modelu je vykládána 

jako hrozba nejen pro skupinové zájmy, ale také pro kolektivní identity, neboť specifické 

institucionální vize byly pevně spojeny s výraznými příběhy komunity a kolektivního sebevědomí. 

Nemůžeme však vyloučit fakt, který prezentuje Barton Hronešová (2021). Instituce slouží 

k propagandě entity a národa především ke konsolidaci moci elit (o propagaci národa hovoří také 

Touquet 2012). Instituce prezentují „alternativní fakta“, banalizují zločiny, nabízejí rámce své 

vlastní národní viktimizace a odmítají přijmout odpovědnost za události spojené s etnickým 

konfliktem, který je z bosenskosrbského pohledu označován za „občanskou“ nebo „vlasteneckou 

válku“. 

6.3.1 Systém vzdělávání 

Pro rozvíjení národní identity a upevňování postojů slouží pro komunitu média, noviny, rodina 

apod. Avšak pravděpodobně nejzásadnější institucí pro sebeurčení je systém veřejného 

vzdělávání, který představuje klíčovou oblast, ve které sledujeme nacionalismus a etnické 

rozdělení. Jakou měrou edukace přispívá k národnímu uvědomění a k udržitelnosti BiH se věnuje 

Swimelar (2013). Torsti (2007) ve svém průzkumu zase referuje o učebních textech, které se 

používaly od Daytonské dohody minimálně do doby napsání jejího článku. Popisované učebnice 

prezentují základní charakteristiku národa v definici „my“ versus „oni“, a to v jednom z hlavních 

školních předmětů, v historii. Etno-teritoriální divize v BiH však mj. způsobují rozdílné studijní 

osnovy. Žáci se učí téměř výlučně o příběhu, historii, kultuře a náboženství své dominantní 

skupiny v konkrétní oblasti k obecnému vyloučení ostatních národů (Swimelar 2013). Každý 

národ tak používá distinktivní historické učebnice, a navíc můžeme zaznamenat i různé postoje ve 

vyučování (Torsti 2007). 

Adaptaci vlastních osnov si národy formovaly již za války na počátku 90. let, kdy došlo 

k decentralizaci vzdělávání7 a psaní studijních osnov. Jaké učební texty se měly vyučovat ve 

školách v konkrétních oblastech přirozeně záleželo na dominanci určitého národa 

(Swimelar 2013), tedy oblasti ovládané srbskou armádou si půjčovaly knihy a osnovy od Srbska. 

Oblasti s dominancí Bosňáků produkovaly své vlastní, které reflektovaly ideologii integrálního 

a občanského státu BiH (Torsti 2007). RS si vytvořila svůj vlastní centralizovaný edukativní 

 
7 Decentralizace mj. znamenala větší moc pro místní nacionalisty a úřady a menší zapojení zaměstnanců školy, rodičů 

a studentů (Swimelar 2013) 
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systém po Daytonské dohodě. Ve školách se začala používat učebnice napsaná bosenskosrbským 

profesorem, avšak hlavní historické učebnice se stále odebíraly ze Srbska (Torsti 2007).  

Vzhledem k opozici diskurzu bosenských Srbů vůči bosňáckému diskurzu by se dalo 

předpokládat, že se zmiňovaný národ v učebních knihách na negativním, až nepřátelském, základě 

„oni“ bude vztahovat právě k nim. Torsti (2007) však při představování jednotlivých učebnic 

popisuje, že zjevná zášť proti bosenským muslimům je sice patrná v dodatkové dějepisné učebnici, 

ale nenávist je v podobné míře vylíčena taktéž proti Chorvatům, respektive proti bosenským 

Chorvatům. Větší důraz v definování chorvatského národa jako „oni“ je zřetelnější v hlavní 

učebnici, která pochází ze Srbska. Chorvaté jsou v nich expresivně charakterizováni jako zrádci, 

především během etnického konfliktu, kde jsou silně spojováni s katolickou církví, která spolu 

s fanatickými následovníky omezuje a podkopává srbské obyvatelstvo a pravoslavnou církev. 

Obecně se v učebnicích Srbové reprezentují jako oběti, se kterými represivní Chorvaté 

a muslimové nespravedlivě zacházejí. Bosenskosrbské osnovy ve své podstatě zanedbávají 

kontext Bosny a zaměřují se na srbské oběti a symboly. Prezentace komunity „my“ představuje tři 

základní charakteristiky: válečné hrdinství, myšlenka být obětí a být „jimi“ nepochopeni. Navíc je 

v nich bosenský stát považován za cizí entitu (Torsti 2007).  

O méně citově zabarvenější vyjadřování, avšak stále silnou zášť předkládají u některých 

událostí chorvatské publikace. Jako hlavní nepřítel („oni“) podkopávající autonomii Chorvatů jsou 

zde vykresleni Srbové a jejich idea „Velkého Srbska“. Bosňácké publikace jsou v kontrastu se 

silným vymezováním a koncentrací na prezentaci „my“ a „oni“ oproti předešlým srbským 

a chorvatským učebnicím mírnější a objektivnější. I přesto je v nich přítomná určitá prezentace 

„jich“, která je referována především proti Srbům. Je však nutné zmínit, že při líčení konkrétních 

historických událostí zdůrazňují rozdíl mezi bosenskými Srby v BiH a Srby ze Srbska. Torsti 

(2007) ke konci podtrhuje, že expresivní představování národů v kontextu „my“ a „oni“ posilují 

stereotypy, které se ve společnosti nadále udržují.  

Prostřednictvím edukativního systému Swimelar (2013) dodává, že kromě vyučování historie, 

je pro prosazování etnických aspektů národa taktéž důležité zachovat jejich oddělené jazyky 

a etnické komunity. Především v případě bosenských Srbů je vysoce pravděpodobné, že pokud by 

se více propagovala „povinnost“ výuky bosenských jazyků, respektive jiného písma, vedlo by to 

k větší separaci národa než ke sjednocení. Pravděpodobným důvodem je již silná zakořeněnost 

národní identity ze strany rodin, které se následkem zažitých událostí a propagandy staly silně 

exkluzivní a jsou tak vyhraněné vůči jiným národům. To se nepřímo potvrzuje v průzkumech 

o vizi bosenského státu a jednotného národa, ve kterých se opakují stejné přístupy – většina 

Bosňanů dává přednost sjednocenému bosenskému státu rovných občanů („občanský princip“), 
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zatímco většina bosenských Srbů dává přednost nezávislosti „své“ srbské republiky (Swimelar 

2013, Basta 2016).  

Torsti (2007) a Swimelar (2013) se shodují, že celková organizace a koncepce vzdělávání se 

i přes určité slibné pokusy o centralizaci, v BiH příliš nemění. Například některé pasáže 

v srbských, ale i v chorvatských učebnicích byly označeny za zkreslené a nepodložené. Nové 

učebnice se však netiskly a označené části byly jen začerněny. Nadále se tak sice posiluje národní 

identita, ale také se prohlubuje národní divize a stále se usiluje o vytvoření nebo konsolidaci 

etnicky čistých území. 

6.3.2 Inkluzivní projevy skupin v RS 

Z výše uvedených komponentů je zřetelná exkluzivnost bosenskosrbského národa. 

Exkluzivnost národa také podporuje výzkum Morgan-Jones a kol. (2021), ve kterém více než 

polovina bosenských Srbů podporuje Daytonskou dohodu v ohledu jednotné entity. Navíc v něm 

můžeme sledovat konsolidaci a stále trvající delimitaci národa vůči občanským praktikám 

o sjednocení bosenského státu a jednotného národa. Touquet (2012) však referuje o existenci 

malého počtu nevládních organizací a místních skupin, které tak vymezené nejsou a snaží se 

mobilizovat i přes tyto hranice. Zaměřuje se na tzv. postetnické skupiny, které považují etnickou 

identitu za důležitý faktor určující lidskou zkušenost, a zároveň uznává její plynulost a flexibilitu. 

V RS je jejich počet, velikost a aktivita omezenější než ve FBiH, což je zapříčiněno několika 

důvody. 

Jedním z těchto důvodů je fungování politiky v celé Bosně. RS je na rozdíl od FBiH 

centralizovanější, což zapříčiňuje méně přístupových bodů8 pro aktivisti. Navíc politické strany 

mají silně implementovanou etnicitu a většina z nich je nacionalistická. RS je též vůči 

postetnickým aktivistům více represivní. Tento důvod také limituje skupiny z FBiH, které se v RS 

snaží mobilizovat a seskupovat, neboť se tamějšími nacionalisty a pravoslavnou církví cítí 

ohroženi. Touquet (2012) z rozhovorů uvádí, že pokusy o prezentaci inkluzivnějších přístupů se 

setkávají značným neúspěchem a v extrémnějších případech došlo na násilí a následné uvrhnutí 

do vazby. I podpora od jiných než politických institucí je minimální, neboť odbory nebo 

náboženské skupiny jsou silně propojeny s nacionalistickou politikou9. Postetnické skupiny se tím 

pádem snaží co nejvíce distancovat od politiky a prezentují se jako apolitické, neboť by 

u bosenských Srbů mohly vzbuzovat dojem, že jsou jejich zájmy spojené s občanskou politikou 

Bosňáků. 

Touquet (2012) se také zaměřuje na analýzu postetnické mobilizace ve spojitosti s kulturním 

významem a s diskurzivními prvky, protože etnický původ je v daném státě nebo entitě 

 
8 Strukturální faktory – „skuliny“, které mohou vyburcovat postaktivismus 
9 Politické strany používají náboženství k posilování důvěryhodnosti, náboženské skupiny říkají lidem, koho volit  
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nevyhnutelně součástí kulturního prostředí. RS je totiž považována za nacionalizující stát – 

považuje entitu za národní stát, přičemž je tento diskurz posilován absencí bosenských symbolů 

a popírání minulosti (Barton Hronešová 2021). Touquet (2012) udává příklad města Prijedoru, kde 

původní městský znak obsahoval komunistický symbol, ten byl následně během etnického 

konfliktu změněn na srbský. Poté, co se do města vrátili muslimští navrátilci, proti této změně 

protestovali, avšak srbské strany v obci je rázně odmítly. Tyto drobné i větší symbolické projevy, 

propagace národa spolu s podporou obyvatel o úplné separaci RS a popírání minulosti vytvářejí 

silně exkluzivní kulturní klima, které znemožňuje projev jakékoliv postetnické aktivity. Tato 

vymezenost vůči jiným národům stále vzbuzuje u bosenských Srbů myšlenky separatismu RS, 

ačkoliv je současná role entity v rámci BiH podporována (Morgan-Jones 2021).  



32 

 

7 Závěr 

Cílem práce bylo skrze systematickou rešerši odborné literatury zkoumat koncept etno-národní 

identity bosenských Srbů v Bosně a Hercegovině od uzavření mírové Daytonské dohody v roce 

1995 do současnosti a poskytnout tak obraz o bosenskosrbském národu. Pro jeho splnění jsem 

v rámci studování relevantní literatury hledala odpovědi na výzkumné otázky, které vyplývají 

z představené teorie o národní identitě a konceptu nacionalismu. V publikacích jsem se tak snažila 

nalézt zásadní etnické a kulturní prvky etno-národa. Dále jsem zkoumala, jak autoři ve spojitosti 

s národem pracují s prostorem.  

Podle nastudované literatury jsem rozeznala fundamentální prvky národa bosenských Srbů 

a tím odpověděla na první výzkumnou otázku. Nad rámec náboženství svou významnou roli 

sehrává srbský jazyk, ale protože je jeho jedinečnost narušena velkou podobností s chorvatštinou 

a bosenštinou, rozlišuje se od nich dialektem, ale především písmem – srbskou cyrilicí, kterou 

považují za „vlastní“. Její osvojení posiluje národní identitu a sebeurčení a umožňuje prakticky 

jednoduché odlišení od konstitutivních národů v BiH. Vizuální symboly jako vlajky, znak či 

hymna jsou v mnohých ohledech podobné Srbsku. Jakékoliv symboly reprezentující Bosnu 

a Hercegovinu se u bosenských Srbů potýkají s nesouhlasem a nepřijetím, neboť tyto symboly 

představují jednotný bosenský národ. Bosenští Srbové s touto jednotnou společností nesouhlasí 

a silně se vymezují proti dalším národům. Svou určitou symboliku pro ně tak představuje i celá 

oblast označovaná jako Republika srbská (RS), ve které jsou jednoznačně dominantním národem. 

„Oficiálním“ územím se však oblast stala po „etnických čistkách“ a přesunech obyvatel, před 

těmito událostmi konkrétní kulturní nebo etnický význam neměla.  

Národní identitu, jak byla představena v teorii, však netvoří jen objektivní charakteristiky jako 

jazyk či náboženství, ale také určité subjektivní faktory jako historické události. Na základě 

nastudované literatury sahají sdílené historické vzpomínky již k dobám Osmanské říše, avšak pro 

tuto práci byla zásadní prakticky nedávná historická událost – válečný konflikt, který vypukl krátce 

po vyhlášení nezávislosti BiH. Ta je díky tomu v současnosti rozdělená podle etnických linií. Tato 

událost je však mladším generacím bosenských Srbů prezentována jinak, než je tomu u Bosňáků 

či Chorvatů. Srbové se popisují jako oběti a válečné zločiny jsou mnohdy institucemi 

a nacionalistickými stranami popírány. Zásadní roli v upevňování těchto představ hrál 

a pravděpodobně stále hraje také vzdělávací systém, který má upravené osnovy k obrazu 

propagace národní identity. 

Jak již bylo uvedeno, Republika srbská má symbolický význam, který se instituce snaží 

udržovat. Odpovědi na druhou výzkumnou otázku tak na základě systematické rešerše představuje 

prezentace institucí a uplatňovaných politik v RS. Krátce po legitimizaci entity v Daytonské 

dohodě byly stále uplatňovány diskriminační politiky ohledně přidělování pozemků vysídlených 
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osob. Zpočátku se pozemky přidělovaly pouze lidem bosenskosrbské národnosti. Po konci 

válečného konfliktu se do RS nevracely velké poválečné skupiny, tudíž tato politika nebyla 

„problémem“. Avšak to se po nějaké době změnilo, jelikož v „etnicky vyčištěných“ oblastech si 

začali nárokovat práva navrátivší jiných národů. Politika se tak až tehdy začala měnit, ale i přesto, 

ač ne formálně, diskriminační stále byla. Postupem času však přidělování pozemků stávalo čím 

dál méně relevantní, neboť od začátku druhého tisíciletí se do RS vrací nižší počty lidí, čímž se 

entita málo etnicky promíchává a je tak stále mnohými považována jako oblast „etnicky 

vyčištěná“. Přirozeně kromě těchto politik je delimitace území posilována již zmíněnými 

institucemi a nacionalistickými stranami prosazující nuanční interpretaci válečného konfliktu. 

Mj. popírání a obhajoby celé RS způsobují stále silnou pozici exkluzivistických myšlenek, které 

se odrážejí do politické sféry, což je zřetelné ve volbách, které stále vyhrávají především 

nacionalistické strany. Silně nacionalistické/exkluzivistické oblasti se nachází v různých částech 

RS, ale největší vyhraněnost a určité přivlastnění území je zřetelné ve východní části RS. 

Například v opštině Foča se stále nachází extremistické skupiny, které vyobrazují lídry obviněné 

z válečných a násilných zločinů vůči Bosňákům a dávají tak najevo, že dříve vysídlení obyvatelé 

již nejsou vítáni. 

Protože entita RS vznikla až po válce, bosenští Srbové k území nejsou historicky spjati. Pokud 

zkusíme spojit národ se Smithovou (1991) myšlenkou ethnic core, ze zjištěných informací zatěžko 

můžeme tvrdit, že je etno-národ původní komunitou, ke které se přidružují další podobné. Ačkoliv 

bosenští Srbové stále víceméně podporují myšlenky separatismu od BiH a vytvořit nezávislý stát, 

bosenskosrbský národ se spíše přidružuje nebo inklinuje k Srbsku, což nepřímo podporuje 

přítomnost symbolů podobným Srbsku a častá podpora srbských politiků. 

I přes silnou exkluzivitu národa v RS existují i skupiny inkluzivního charakteru. Ty jsou však 

značně omezené nejen v počtu, ale i aktivitě, neboť jakékoliv pokusy o inkluzivnější postoje se 

setkávají s neúspěchem a odsouzením. Inkluzivní postoj v Bosně a Hercegovině zaujímají 

především Bosňáci, kteří podporují jednotný bosenský národ a jsou tak v opozici vůči bosenským 

Srbům, kteří se snaží o větší separaci. Pokud se pokusíme spojit tuto exkluzivnost s typologií 

nacionalismu, která je v teorii představená, můžeme tak na základě zjištěných výsledků 

o vymezování a konstrukci symbolů dospět k označení bosenskosrbského nacionalismu za 

etnický.  

Metoda systematické rešerše přinesla několik poznatků ohledně bosenských Srbů a poskytla 

ucelenější základ pro možné budoucí detailnější studie, které se od těchto zjištění mohou odrazit. 

Například role institucí přináší několik možných námětů – jak v současnosti funguje školství, zda 

existují nějaké tendence pro rozšíření možností projevů inkluzivistických skupin a další. 

V některých aspektech však metodika již nestačí. Jeden z důvodů je, že se dostupná literatura často 
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nezaměřovala přímo na bosenské Srby nebo již nebyla příliš aktuální k současné situaci v Bosně 

a Hercegovině. Navíc musím připustit možnost, že jsem při hledání a studování relevantních 

článků mohla opomenout nějaké informace nebo i jiné aspekty, které by přinesly specifičtější 

charakteristiku, formování a vymezování etno-národa bosenských Srbů. I přes výše zmíněné 

přínosy této práce tak stále existuje mnoho témat pro navazující výzkum inter-etnických vztahů 

v Bosně a Hercegovině a jejich konsekvencí.  
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