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Studentka si v práci klade za cíl přispět k poznání vybrané skupiny etnických Makedonců, 

pokud jde o jejich prožívání české reality, a hned v úvodu je třeba říct, že zadaný úkol byl 

úspěšně splněn.Výzkumný záměr je nepochybně aktuální, vědecky cenný a metodologicky 

dobře ukotvený. Nutno dodat, že se každý výzkum, zkoumající z antropologického nebo 

etnografického pohledu skupinu, definovanou na základě etnické identity, do jisté míry 

dopouští neoprávněného zobecňování a jinak tomu není ani u autorky.  

Studentku je zvlášť potřeba pochválit za elegantní metodologickou práci a za velmi šikovnou 

práci s relevantní literaturou, včetně cizojazyčného zdroje.  

K práci mám následující otázky či připomínky: 

- Není jasné, proč se studentka ve své práci omezila jen na muže, a sice jen určité 

věkové skupiny. Jednak kvůli počtu a velmi specifickému složení takové skupiny musí 

být daleko více opatrná, když chce své závěry vztahovat na celou skupinu, případně na 

"Balkánce" jako takové (pokud někdo takový jako typický "Balkánec" vůbec existuje); 

jednak to vyvolává dojem, že si studentka skupinu vybrala z toho důvodu, že jí byla z 

osobních důvodů dostupná. V tomto smyslu nevím, zda bylo nutné a vhodné 

odvolávat se na svůj soukromý partnerský vztah, a pokud to již studentka učinila, 

vyvstává otázka, jestli nebyla její role natolik specifická, že by mohla omezit úspěch 

metody zúčastněného  pozorování.  

- Na str. 11. studentka na základě pozorování skupiny mladých mužů a jejich vztahu 

k času velmi nevhodně dospěla k závěru, že se jedná o obecný rys Makedonců a 

„balkánského“ smyslu pro pohodu.  

- Není jasné, jak se studentka obešla bez pokládání otázky „co si představuješ pod 

pojmem ´makedonská identita´“. Odůvodnění, že se jednalo o příliš abstraktní otázku 

pro respondenty, nelze považovat za dostačující . 

- Chce studentka tvrdit,  jako činí na str. 13, že jsou všichni příslušníci jihoevropských 

národů „velmi temperamentní, společenští a hluční, ale na druhou stranu si z ničeho 



moc nedělají, nestresují se a nikam příliš nepospíchají“ pouze na základě zkoumání 

skupiny 16 mladých mužů převážně středoškolského vzdělání? 

- Je vhodné a dokonce nutné používat aktuální názvy států, tedy místo Jugoslávie 

Srbsko a Černá Hora, a to zvlášť  v případě bývalé Jugoslávie, kde toto označení 

odkazuje i na rozličné obdoby daného státního útvaru. 

- Ze 72 stran bakalářské práce je historickému výkladu věnováno 22 stran. Ačkoliv má 

historická analýza v práci místo, nadbytečně se věnuje antické Makedonii a obzvlášť 

bylo nevhodné odkazovat na Aristotela jako na učitele Alexandra Makedonského. 

Aristoteles, jak dobře ví i autorka sama, má vazby na dnešní Makedonii jen v přáních 

některých současných Makedonců. 

- V historickém výkladu studentka nepopsala dobře strukturu Socialistické Federativní 

Republiky Jugoslávie, zejména úroveň autonomie jednotlivých republik. Stejně tak je 

nedostatečně vysvětlen vztah SFRJ k Západu, například financování prostřednictvím 

kreditů, které umožnilo vytvořit stát relativního blahobytu. Sama potom na str. 29 

uvádí, jak jsou Makedonci k Titovu režimu nostalgičtí, což je dáno právě zmíněnou 

mírou autonomie. 

- Poprvé v této práci jsem se setkala s vysvětlením vzniku roztržky mezi SFRJ a SSSR 

jako důsledku plánu na spojení Jugoslávie a Bulharska. Všechny dostupné zdroje to 

popisují jako konflikt loajality vůči Titovi, respektive Stalinovi. 

- Nesouhlasím s autorkou, když na str. 28 píše, že kompromis v případě války v bývalé 

Jugoslávii nebyl možný. Kompromis je vždy možný, problémem jsou vrstvy 

společnosti, které v kompromisu nevidí nebo nejsou schopny vidět svůj zájem. Na 

stejné straně studentka velmi dobře popisuje roli Západu při posledním balkánském 

konfliktu. 

- Memorandum Srbské akademie věd nenapsal ani částečně Vuk Drašković.  

- Doporučuji ověřit informaci, že albánské obyvatelstvo Makedonie bojkotovalo 

referendum o samostatnosti Makedonie ze studentkou uvedených důvodů. 

- Nesouhlasím s vysvětlením,  že odchod Makedonie z Jugoslávie nedoprovázel 

ozbrojený konflikt, protože srbská komunita neprojevila separatistické tendence. 

Důvodem je také to, že Srbů bylo málo a že srbská hegemonistická politika v tu chvíli 

neměla uzemní nároky na Makedonii a také interpretace, že Makedonci a Srbové mají 

společného nepřítele, tedy Albánce. 

-  Nechápu z jakého důvodu se studentka tak jednoznačně staví na stranu většinového 

srbsko-makedonského názoru na kosovský konflikt. Také je šokující věta ze str. 36, že 



postavení Albánců „nebylo ideální, avšak na balkánské poměry nebylo nijak zlé“, i 

když studentka zde cituje Rychlíka. O jaké balkánské postavení, jiné než respektující 

obecně požadované a uznané evropské standardy pro národnostní menšiny, se jedná?  

- Studentka jako samozřejmé uvádí slovní spojení "teroristická UCK" pro albánské 

ozbrojené síly na Kosovu. Vyvolává to dojem, že se o konflikt na Kosovu začala 

zajímat ve chvíli, když začalo bombardování, kterému předcházel brutální zásah 

neteroristické regulérní armády Svazové Republiky Jugoslávie.  

- Na str. 48 studentka výborně shrnuje, co znamená pro její skupinu adaptace na české 

prostředí. Je to tak dobré shrnutí, že by se mělo používat jako směrnice pro integraci 

přistěhovalců obecně. 

- Ve poznámce pod čarou č. 48 studentka píše: „Co se týče úřadů, tak zde by se dalo 

polemizovat, zda zkušenost s nepříjemným zacházením byla způsobena jiným 

etnickým původem či zda se tak úředníci nechovají i při jednání s Čechy.“ Můžu 

rozřešit její dilema: ano, úředníci se skutečně chovají hůř k lidem nečeského etnického 

původu i když to nemusí nutně znamenat, že je to zrovna proto, že trpí xenofobií. 

- Ve poznámce pod čarou č. 49 nebylo podle mého názoru vhodné uvádět kratší seznam 

neuvěřitelně sprostých slov, které autorčina skupina respondentů používá, jakkoliv 

musím uznat, že tento dojem mám možná proto, že těmto slovům rozumím.   

- Majitelem Koga není Srb, ten je spolumajitelem, druhým spolumajitelem je Chorvat. 

- Ve poznámce pod čarou č. 59, autorka píše, že se jsou vlastní ženy pro její 

respondentskou skupinu tabu, s tím lze polemizovat. Ženy jsou většinou tabu, když 

jsou přítomné jiné ženy. 

- K pozn. pod čarou č. 72: svatba nemusí vždy být velká, opět nepotřebné zobecňování.  

- Fotografie uvedené v příloze občas působí směšně. Například fotografie Makedonce u 

jídla nemá žádnou vypovídající hodnotu. 

Na závěr: přes některé faktické a strategické nepřesnosti je práce velice přínosná a 

koherentně provedena, a z toho důvodu jsem se rozhodla jí přidělit 44 kredity. 

 

V Praze, 9.12.2005  

Mgr. Selma Muhić Dizdarević 

 

  


