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

 

Autor bakalářské práce se snaží zodpovědět na otázku, jakou roli hraje instrumentalizace tzv. Dne Republiky 

srbské (9. leden – výročí faktického, z právního hlediska ilegálního vyhlášení suverenity srbských oblastí v tehdy 

ještě jugoslávské republice Bosně a Hercegovině roku 1992) v institucionálním (decentralizačním) diskurzu 

v současné Republice srbské, jedné ze dvou entit Bosny a Hercegoviny, zejm. ve smyslu posílení nezávislost této 

entity. Význam tohoto výročí a jeho konceptualizace až do podoby faktického „dne nezávislosti“ politického 
celku, který reálně nezávislý není, narůstal teprve v průběhu uplynulé dekády, proto je jeho chronologické 

ohraničení logické.  

 

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

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autor si vybral reprezentativní vzorek zdrojů, jasně a logicky zdůvodnil kritéria při výběru textů. Vychází 

především z poměrně rozsáhlého souboru textů z bosenskohercegovského tisku (přičemž zohledňuje nejen 

samotné bosenskosrbské zdroje, ale také média z území Federace BaH, tj. druhé bosenskohercegovské entity, 

kde vůči oslavám 9. ledna převažují kritické až odmítavé postoje). Z teoretického a metodologického hlediska 

je práce ukotvena přesvědčivě.  

 
    Ve své interpretaci formování srbských autonomních oblastí a okolností 9. ledna 1992 K. Tomeczek poněkud 

zjednodušeně vysvětluje na s. 9 genezi a dobový kontext této události. K této otázce viz zejm. Armina Galijaš, 

Eine bosnische Stadt im Zeichen des Krieges. Ethnopolitik und Alltag in Banja Luka (1990-1995), München: 

Oldenbourg Verlag 2011. 9. ledna 1992 nebyla vyhlášena Republika srbská, nýbrž vágně definovaný útvar 

zvaný Srbská republika Bosna a Hercegovina (Srpska republika Bosna i Hercegovina), přejmenovaný 12. 8. 

1992 (po začátku války) na Srbská republika (Srpska republika). Až po další modifikaci názvu (oficiálně od 

29. září 1992) vznikla Republika srbská (Republika srpska). Nejde tu o nepodstatné detaily, uvedením těchto 

a dalších skutečností by jasněji vynikla účelovost současné instrumentalizace tohoto data, které ve své době a 

v 90. letech obecně nebylo zdaleka tak vyzdvihováno a mytologizováno. Jinak lze samozřejmě souhlasit 

s autorovým postřehem, že volba 9. ledna 1992, kdy ještě vládl v Bosně a Hercegovině klid zbraní před 

nadcházející válkou, úzce souvisí se snahou odpoutat existenci RS od formativního válečného období a 
představit ji tak v lepším světle, jako výsledek přirozené a demokratické vůle po sebeurčení.   

 

 Ačkoli jsou autorovy analýzy diskurzu celkově přesné a přesvědčivé, sestávají se takřka výhradně z jeho 

vlastních hodnocení. Uvítal bych, kdyby poskytl trochu prostoru také autentickým citátům jednotlivých aktérů 

z řad politických představitelů, reprezentativním ukázkám mediálního diskursu apod. V dané podobě působí 

rozbor diskurzu bez přímých, autentických ukázek místy poněkud ploše a bezbarvě.  

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 
Z hlediska jazykového projevu i z formálního hlediska, vč. citací a zpracování bibliografie, jde o zdařilou 

bakalářskou práci, které nelze nic významnějšího vytknout.  Mám několik spíše drobných poznámek. 

 

Při analýze postjugoslávské a podaytonské bosenskohercegovské politické reality, v jejímž rámci je přiřknuta 

klíčová role etnické identitě (Srb, Chorvat, Bosňák), je někdy velice obtížné analyzovat realitu bez sklouznutí 

k metodologickému nacionalismu, resp. groupismu. Nemyslím si, že jde v předkládané bakalářské práci o 



výraznou tendenci, v některých pasážích by mohl autor přesto použít opatrnější formulace, aby nevyvolával 

dojem, že zájmy určitých politických skupin nebo institucí automaticky ztotožňuje s celým národem 

(„centralizační reformy vyvolaly negativní reakce politické elity RS, protože odporují zájmům bosenských 

Srbů“ – přesněji spíš: protože podle nich odporují, „Bosňáci požadují“, „srbské zájmy“ atd.).   

 

Na s. 3 – „Byl aplikován Foucaultovský přístup k diskurzu, který se zajímá spíše o obsah výpovědi než o jejich 

lingvistickou stránku“ – dalo by se namítnout, že původní koncept diskurzu podle M. Foucaulta zdůrazňuje 

především sepětí diskurzu a moci.   

 
S. 21: když autor hovoří o pojmenování veřejných prostranství na počest Dne Republiky srbské, do češtiny by se 

mělo překládat spíš v podobě „dálnice 9. ledna“, „ulice 9. ledna“ než „dálnice 9. leden“, „ulice 9. leden“.  

 

Z hlediska původnosti (Turnitin) je předložená práce v pořádku.  

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Autor ukazuje, jakým způsobem je současnou politickou elitou a médii v RS instrumentalizován 9. leden jako 

Den Republiky srbské za účelem posílení zdání samostatnosti této entity.  Na příkladu tohoto konkrétního 
problému tak poskytuje sondu do celkového institucionálního diskurzu RS ve sledovaném období a dobře 

ukazuje jeho základní charakteristické rysy, hlavní aktéry, způsoby fungování i slabiny. Celkově se jedná o 

zdařilou bakalářskou práci na aktuální a dosud odborně příliš „nevytěžené“ téma.  

 

 

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

 

Zmiňujete různé typy snah o posílení významu oslav Dne RS s cílem prezentovat tento politický útvar jako 

legitimní, přirozený a fakticky samostatný celek, vč. oslav v bosenskosrbské diaspoře apod.  Nezmiňujete se ale 

příliš o roli vnějších aktérů, zejm. Srbska a Ruska, resp. o snahách politických elit RS zajistit také jejich podporu 

(účast představitelů na komemoracích apod.). Jak významný je tento fenomén a jaké má případně podoby? 
 

Jaká je role Srbské pravoslavné církve v oslavách Dne RS?   

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F): Dopručuji přijmout bakalářskou práci k obhajobě.  Navrhuji hodnotit ji známkou A – výborně.   

 

 

Datum: 2. června 2021        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. 
 

 


