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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Kryštof Tomeczek si za téma své bakalářské práce zvolil rozbor decentralizačního diskurzu Republiky srbské na 
příkladu kontroverzního svátku Dne Republiky srbské. Jeho analýza diskurzivních praktik vlády této „menší“ ze 
dvou entit Bosny a Hercegoviny, ukazuje, jakými způsoby se tamní elity vymezují vůči bosňáckým národním 
stranám v Sarajevu, demonstrují svou politickou sílu a navozují dojem suverenity, jímž atakují uspořádání 
daytonské Bosny a Hercegoviny. Vytknutým cílem bakalářského projektu bylo zodpovědět otázku, za jakými 
účely je svátek Dne Republiky srbské politickou elitou Republiky srbské využíván.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a metodologické 

ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Bakalářský projekt je koncipován jako interpretativní případová studie. Práce je srozumitelně strukturována do 
dvou základních celků. Kromě teoretického ukotvení textu a diskuse literatury přibližuje Tomeczek v první části 
okolnosti vzniku Republiky srbské v rámci Bosny a Hercegoviny a její vývoj během válečného období a 
v poválečné, tzv. daytonské éře. Tento výklad je nezbytný pro kontextuální uchopení práce. S jeho pomocí se 
Tomeczek v druhé, analytické části pouští do rozboru Dne Republiky srbské v institucionálním diskurzu této 
entity.  
  
Zatímco historický kontext je sestaven na základě sekundární literatury, vesměs anglofonní provenience, 
empirická část pokrývající období let 2015–2020 se opírá o pro bakalářskou práci nezvykle rozsáhlý korpus cca 
pěti set novinových článků vybraných ze čtyřech zvolených médií, dvou sídlících v Republice srbské a dvou ve 
Federaci BaH. Tomeczek tyto novinové texty pečlivě prostudoval a následně u nich provedl diskurzivní analýzu. 
V tomto ohledu Tomezckův bakalářský projekt přesahuje tradiční způsoby zpracování bakalářských prací.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická 

úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
K formálním náležitostem nemám žádné výraznější připomínky. Autor řádně odkazuje na využité zdroje a 

literaturu. Formálních nedostatků (překlepů atd.) je v práci minimum. Kritičtější jsem ke stylistickému 
zpracování textu, který považuji za průměrný. Diplomant píše úsporným způsobem; některé větné obraty jsou 
těžkopádné, což místy částečně oslabuje veskrze pozitivní hodnocení práce. Určité pasáže zjevně vznikaly až 
těsně před odevzdáním (např. anotace), což se podepisuje na jejich snížené kvalitě. Členění textu není plynulé, 
určité odstavce jsou svým rozsahem na celou stránku.  

 
Seznámil jsem se s výsledky kontroly Turnitin. Práce splňuje požadavek na originalitu práce. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, originalita 

myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
Bakalářský projekt Kryštofa Tomeczka vznikal přibližně jeden rok, během něhož diplomant sestavil vícero 

pracovních verzí. Zodpovědný přístup autora, nosné, byť velmi kontroverzní téma a rozsáhlý korpus mediálních 
textů charakterizují tento bakalářský projekt a jeho koherentní podobu. Bakalářská práce svým tématem 
nezapadá do diskursu tradičního nazírání na daytonskou realitu. Odlišná perspektiva výkladu na základě 
analýzy diskurzu v Republice srbské ale poskytuje příležitost nahlížet na poválečné dění jinou optikou. 



Vzhledem k výbušnosti tématu jsem diplomanta vícekrát upozorňoval na nutnost velmi obezřetně formulovat 
svá zjištění, zasazovat je do kontextu politického vývoje a nestranně reflektovat kontroverzní svátek Dne 
Republiky srbské a jeho širší politické/geopolitické okolnosti. Poslední čtení u mě navozuje dojem, že až na 
určité momenty se Tomeczek snažil vystupovat nezaujatě a vyvarovat se výraznějších subjektivních stanovisek. 
Přesto by si ale určité pasáže jeho výkladu zasloužily poněkud opatrnější tón (např. pojem státnosti v souvislosti 
s Republikou srbskou je velmi diskutabilní).  

 
Důležitým zjištěním Tomeczkovy práce je, že Den Republiky srbské byl jako politický nástroj využíván všemi 

politickými stranami se sídlem v Banja Luce, nikoliv pouze dominantní stranou SNDS Milorada Dodika. 
Současně bych také upozornil na diplomantem zdokumentovanou účelovost, která cíleně mířila na posilování 
kolektivní identity bosenských Srbů a současně však nedemokraticky vylučovala všechny nesrbské rezidenty 
Republiky srbské.  

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
Došlo k výraznější proměně politického diskurzu Republiky srbské ve zkoumaném období 2015-2020? Pokud 
ano, jaké důvody tuto proměnu zapříčinily? 
 
Jaké jsou aktuální geopolitické cíle člena Předsednictva BaH, Milorada Dodika? Nakolik jsou artikulovány 
v součinnosti s prezidentem Srbska Aleksandrem Vučićem?  
 
Autor konstatuje na straně 32, že „ohrožení identity bosenských Srbů vedlo v roce 1992 k vyhlášení Republiky 
srbské a bylo jednou z příčin válečného konfliktu“. Jaké další příčiny iniciovaly válku v Bosně a Hercegovině? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
 
Bakalářskou práci Kryštofa Tomeczka doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení A. 
 
Datum:         Podpis: 
3. 6. 2021 
 
 
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. 
 


