
Posudek na bakalářskou práci: 

Sandra Soudková, Cosa Nostra. Praha 2012, 53 s., obr. příloha 

Sandra Soudková zvolila pro bakalářskou práci atraktivní téma sicilské mafie. Chce zpracovat 

historické okolnosti jejího vzniku v kontextu zvláštností sicilských dějin, vývoj mafie jako 

organizace od jejího vzniku  v pol.  19. století, vývoj její struktury a vnitřní organizaci a 

myšlení jejích členů. Informačními zdroji má být odborná literatura k tématu a literatura 

faktu.  

V úvodní kapitole autorka prokazuje dobrou znalost historického vývoje Sicílie, která byla 

vždy pod vlivem silnějších sousedů. Pokazuje se také  na velký vliv správců zemědělských  

šlechtických statků (gabelotů) a naopak nepatrný vliv úřední správy a to za jakékoliv vlády a 

na promarněné šance a nesplněná očekávání obyvatelstva po sjednocení Itálie, která 

dosavadní situaci nijak významně nezměnila. 

Výklad vlastní části o organizaci Cosa Nostra je přehledný, dosti podrobný, zachycují se 

počátky a vznik organizace, její chování v důležitých historických situacích, jako byla situace 

ve 2.polovině 19. Století a na počátku 20. Století , nástup a existence fašismu, situace na 

sklonku II. Světové války, kterou mafie dokázala využít ke zvýšení své prestiže. Sleduje se 

posun od venkovské k městské mafii po II. Světové válce, vnitřní rozpory v mafii a její nová 

orientace jednak na obchod s drogami, jednak její průnik do podnikatelské sféry.  

Velmi cenná je kapitola 6. Pojednávající o vnitřní struktuře mafie, její odlišnosti od jiných 

společenských skupin  a zvláštnosti organizace Cosa Nostra od jiných mafiánských skupin. 

Podrobně jsou rozebrány jednotlivé hodnotové prvky mafiánského, které jsou určeny 

Kodexem cti a desatera. Její postavení charakterizuje autorka výstižnými slovy: „ Tím, co činí 

Cosa Nostru tak výjimečnou mezi jinými zločineckými organizacemi a co jí dává její 

neuvěřitelnou moc a sílu, je organizovanost, řád a disciplína. Cosa Nostra má svou hierarchii, 

svá přísná pravidla, své rituály, svůj jazyk a svou morálku. Její členové pevně věří své „Věci“ 

a jsou jí plně oddáni.“ 

Závěrečná kapitola práce podává vnitřní rozpory uvnitř mafie a  snahu  sicilského 

administrativního aparátu s mafií využít nejednoty k porážce mafie, vykreslen  je např. tzv. 

palermský proces. Avšak zdá se, že tento pokus mafii oslabil, ale mafii zdaleka nepotlačil.  

I když práce souvisí s etnologií jen vzdáleně, protože pojednává o zvláštnosti určité sociální 

skupiny, byť  extrémní skupiny, je jí možno přijmout. Je třeba ocenit snahu autorky se 

s tématem, ke kterému přistupuje s velkým osobním badatelským zaměřením, velmi seriózně 

vypořádat. Pravda, zúčastněné pozorování by bylo zcela originální a přerostlo by omezený 

význam této práce, ohrožovalo by však bytostně autorčinu existenci. Je možno odpustiti 

autorce, že práce je psaná jen na základě literatury, dodejme však, že lieratury vhodně volené 

a dobře interpretované. Co však v práci nenalézáme, je zhodnocení lieratury k tématu. Drobné 

nedostatky má i poznámkový aparát. 

Hodnocení: velmi dobře      Jan Pargač, vedoucí práce 


