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Úvodní slovo 

Nejen mladí mužové, ale také mladé ženy poznávají svět
1
. A tak jsem před vánoci roku 

2003 sbalila krosnu (protože s kufrem se přece do takových oblastí jako je Kosovo 

nejezdí), veškeré možné out-door oblečení, které jsem doma našla, pepřový sprej, 

baterku, všechny své strachy, naivitu, otevřené oči a dobrou vůli, a odjela pracovat na 6 

měsíců pro Světovou zdravotnickou organizaci do etnicky rozděleného města Mitrovice 

na severu Kosova. Byla to zima plná ‘power cuts’ a  ‘water cuts’ (neustále byla vypínána 

elektřina a voda), následovaná jarem, které začalo velkými etnickými nepokoji: jednoho 

rána jsem přišla do práce a vracela jsem se domů pozdě večer, evakuována pod rouškou 

tmy společně s ostatními kolegy z Organizace spojených národů v opancéřovaném autě. 

Ten den jsem z okna kanceláře sledovala v přímém přenosu (nedokázala jsem "odolat", 

přestože jsme měli zakázáno přibližovat se k oknům) svoji první skutečnou “malou 

válku” na mostě přes řeku Ibar. Ten den bylo zabito několik lidí. Střílelo se, kolegové 

rozebírali, kde přesně – na jaké střeše -  jsou ostřelovači, hořela auta a kostel…a ti muži 

na mostě, to byli vesměs mladí muži, kluci, co…dobývali svět…pro nějaké ideály?  

Nedokázala jsem to pochopit.  

A tam začal příběh téhle práce a mých téměř 10 let na Balkáně. Všechno to začalo tím, že 

jsem chtěla pochopit, co se to na tom mostě – pět let po válce - stalo a proč ti muži byli 

tak mladí. A chtěla jsem to pochopit “já sama”, opravdu to pochopit, ne si přečíst jak to 

mám chápat…a roky plynuly a mladé ženy už nejsou tak mladé…a už chápou, jak naivní 

bylo to "chtění".  

Tato práce je komparativní studií vzorku 500 mladých kosovských Albánců a Srbů 

žijících vedle sebe, ale v podstatě naprosto izolovaně jeden od druhého; žijících v jednom 

státě, ale tím státem je pro kosovské Albánce nezávislé Kosovo a pro velkou většinu 

kosovských  Srbů  Kosovo jako součást Srbska. Tito mladí lidé se narodili krátce (3 - 4 

roky) před rokem 1999, rokem, kdy vyvrcholilo a intervencí NATO skončilo 10leté 

období srbské/Miloševičovy oprese albánského obyvatelstva. Stejná historická událost je 

na albánské a srbské straně samozřejmě vnímána odlišnými způsoby, stejně tak je odlišně 

vnímána i různými představitely tzv. třetích zemí (mezinárodním společenstvím). Naši 

mladí lidé jsou vystaveni odlišným historickým naracím a odlišnému prožívání 

                                                 
1
 Reference k výbornému filmu Radima Špačka z roku 1996 o životě mladých lidí v obléhaném Sarajevu.  
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současnosti. Tato práce není o politickém pohledu na věc, není ani o v souvislosti s 

Kosovem tolik diskutovaných lidských právech. Je o tom, že mladí lidé v našem vzorku 

prožili téměř celý svůj život  obklopeni nějakou z mnoha tváří konfliktu: politickým 

napětím, nejistotou, sociálními a ekonomickými problémy, pak přišla válka, a pak znovu  

- jen v jiné formě - politické napětí, nejistota, sociální a ekonomické problémy. Konflikt 

v Kosovu – a zejména v jeho severní části – ještě stále není u konce (Burema, 2013), 

rekonciliace je v plenkách. Ptáme se, jak daleko či blízko k sobě mají mladí lidé z obou 

etnických skupin, ptáme se, co je pro ně důležité, čeho se bojí, jak vnímají toho 

“druhého”, jaká je jejich představa “o druhém”, kdo jsou oni sami – jaké aspekty identity 

jsou pro ně důležité.  Doufáme – ale možná jsme příliš optimističtí – že tito mladí lidé k 

sobě najdou cestu, že zmytologizovaná a celá staletí živá (a živená) bitva na Kosovském 

poli jednou skončí. 

Doufáme, že tato práce přispěje k pochopení toho, jak válka a politický konflikt ovlivňují 

životy mladých lidí, a to i těch , kteří v době přímé agrese byli malými dětmi, jak důležité 

je pracovat s mládeží, ovlivňovat citlivě její socializaci tak, aby stejné problematické 

narace nebyly přenášeny do dalších generací, a zároveň aby nevznikal pocit, že 

opuštěním těchto narací dochází ke ztrátě kulturní identity.  

V rámci této práce jsme sebrali velké množství dat, ne vše bylo ve studii využito. 

Doufáme a těšíme se, že to bude využito k vytvoření rekonciliačního programu pro 

kosovskou mládež.  

 

Teoretická východiska 

Teoretická část je rozdělena do 3 vzájemně propojených celků: 

Nejprve se zabýváme procesy socializace: upozorňujeme na významná socializační 

prostředí a na socializační vlivy, které vedou k osvojení určitých individuálních 

politických přesvědčení a k osvojení určitých občanských postojů. Dále se zabýváme 

konceptem občanské identity, tak jak je některými vnímána jako identita nadřazená 

ostatním skupinovým identitám, jako identita představující spojovací článek mezi 

občany, který dodává pocit jednoty i v situacích, ve kterých se jiné identity, např. etnické, 

dostávají do konfliktu, či identita představující, jak říkají Greenfield a Chirot (1994; 

in Citrin, Wong, Duff, 2001),  loajalitu, která umožňuje sociální solidaritu; zajímají nás 
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odlišné konstrukce občanské identity, tak jak vidíme např. v pracích Abella, Condora a 

Stevensona (2006), Hasteové (2004) či Ichilové (2004); zajímá nás socializace k novému 

občanství. Dotýkáme se problematiky nacionalismu a národních mýtů, ke které se pak 

vracíme ještě v poslední části teoretických východisek, kde se zabýváme traumatem a 

rekonciliací. 

Ve druhé části práce se zabýváme zejména otázkami vývojové psychogie: vlivem 

válečných a politických konfliktů na život jedince - upozorňujeme na některé důležité 

studie, které ukazují, jak málo vlastně víme o tom, jak se lidský jedinec vystavený vlivu 

válečného, etnického, politického konfliktu vyvíjí/bude vyvíjet, jak málo víme o 

formování jeho identity: jmenujme alespoň práce Kerestešové (2006), Barbera (2008), 

Kosićové a Liviho (2012) či McLernona a Cairse (2006).  

V závěrečné části práce se zabýváme symbolickým kapitálem traumatu a jeho rolí 

v upevňování národní identity, tím, jak toto ovlivňuje procesy rekonciliace, jak do 

procesu vstupují mýty, často přes transgenerační a intergenerační mechanismy přenosu 

traumatu (Schützenbergerová, 1998; Schützenberger, 2007; in Baim, Burmeister, Maciel, 

2007; Volkan, 2004), zamýšlíme se nad evoluční perspektivou rekonciliace, krátce se 

zmiňujeme o – pro rekoncilici důležitých - teoriích: duplexové teorii nenávisti 

(Sternber&Sternberg, 2008), o kořenech nenávisti podle Stauba (2005), teorii obrazu a 

jejího vlivu na percepci druhého (Herrmann a kol, 1997), nevynecháváme ani kontaktní 

hypotézu (Allport, 1958). 

 

Výzkumné otázky  

Naše cílová skupina se skládá z mladých lidí z kosovsko albánské a kosovsko srbské 

komunity. Tito mladí lidé sdílejí některé základní sociodemografické charakteristiky, 

nicméně předpokládáme specifika v procesu socializace obou skupin daná historickými, 

ale také současnými – zejména politickými - kontexty. Předpokládáme, že se tato 

specifika projeví v následujícím:  

 Etnická vzdálenost  

KA a KS adolescenti budou reportovat velké etnické vzdálenosti, a to jak u hodně 

intimních, tak u málo intimních vztahů. Naopak, ve vztazích KA a KS k jiným 

etnickým skupinám na Kosovu předpokládáme malé etnické vzdálenosti u méně 
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intimních vztahů a nárůst vzdálenosti s nárůstem intimity. Předpokládáme, že 

vyjadřovaná etnická vzdálenost mezi KS a KA bude větší tam, kde předpokládáme 

větší vzájemnou izolovanost respondentů, tedy v monoetnických oblastech. 

Předpokládáme, že nebude rozdíl mezi KA a KS ve vyjadřovaných etnických 

vzdálenostech vzhledem  k ostatním etnickým skupinám Kosova.  

• Markery přechodu do dospělosti 

Věk přiřazený druhému nebude korespondovat s hodnotami předpokládaným u sebe.  

Markery přechodu do dospělosti, tak jak je respondenti předpokládají u "druhého" 

(outgroup), budou vykazovat negativní či extrémní názory. 

• Struktura aspektů identity 

Předpokládáme odlišnou strukturu aspektů identity u KA a KS. Předpokládáme, že u 

KA uvidíme relativně větší důležitost připisovanou kolektivní identitě než u KS - jako 

pozůstatek oprese kosovských Albánců a jejich jednoty v 80. a 90. letech, která byla 

přetavena v nezávislost Kosova. Předpokládáme, že KA, dáno tradiční  strukturou 

rodiny a nedávnými historickými zkušenostmi, budou klást relativně menší důležitost 

na osobní identitu než KS. Předpokládáme, že se jak u KA, tak u KS potvrdí 

primárnost individuálního Self. Předpokládáme, že nebude rozdíl mezi skupinami v 

důležitosti sociální identity.  Předpokládáme, že bude připisována jiná důležitost 

jednotlivým aspektům identity v těch pod-vzorcích, kde můžeme předpokládat větší 

kontakt s "druhým" (ougroup), tedy v enklávách a v okolí enkláv: jelikož tento 

kontakt nesplňuje podmínky kontaktní hypotézy pro užitečnost kontaktu ke snížení 

konfliktu, pak v těchto oblastech uvidíme větší relativní důležitost kolektivní identity, 

jako "obranného mechanismu" k udržení kulturní identity skupiny.   

• Životní preference mladých kosovských Albánců a kosovských Srbů 

Předpokládáme velkou míru podobnosti mezi mladými lidmi obou etnických skupin v 

tom, jak důležité jsou pro ně určité osobní hodnoty (vyjádřené jako osobní cíle). 

Zároveň předpokládáme velkou míru shody v tom, kterým osobním cílům přikládají 

mladí KA a KS největší a kterým nejmenší preference.  

 

Metodologie 

K ověření našich výzkumných otázek používáme následující dotazníky. 
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Všeobecný dotazník, Dotazník B a AIQ – IV (The Aspects of Identity Questionnaire, 

Dotazník aspektů identity). 

Všechny dotazníky byly pečlivě přeložené a adaptované do obou jazyků, albánštiny a 

srbštiny; v naší strategii pro překlad a převod jsme následovali směrnice ITC
2
 

(Hambleton, 2001).  

 

Všeobecný dotazník byl vytvořený/zkompilován Dr. Nebojšou Petrovičem z Bělehradské 

Univerzity. Pro účely této studie byl adaptován. Dotazník byl použit se souhlasem Dr. 

Petroviče.  

My jsme pracovali pouze s následujícími daty z všeobecného dotazníku:  

 Demografickými daty: věk; pohlaví; místo, kde respondent žije; vzdělání 

otce/matky; počet rodinných členů, kteří žijí  společně a kdo jsou tito lidé.  

 Daty z Bogartusovy škály sociálních / etnických vzdáleností: ptali jsme se pouze 

na 6 úrovní sociálních vztahů, respondenti vyjadřovali míru souhlasu (souhlasím, 

nesouhlasím, nejsem si jist) s tvrzeními o "druhých" (respondenti: KA a KS, 

"druzí": zrcadlově KS a KA (KA se ptáme na KS a KS na KA), Bosenští 

muslimové
3
, Goranci

4
, Romové, Turci. (Vztahy: aby žili v mé zemi, v mé ulici, 

byli mými kolegy v práci, mými přáteli, vstoupili do manželství s někým z mé 

rodiny, abych já s nimi vstoupil/a do manželství).  

 Daty o postoji k náboženství, o důvěře v instituce a určité role (např. učitele), daty 

o charakteristikách důležitých pro přátelství, o počtu přátel mezi členy outgroup 

(KA o KS, KS o KA), daty o tom, z čeho mají naši respondenti největší strach ve 

vztahu k budoucnosti.  

 Daty o způsobech života (osobní hodnoty/cíle operacionalizované jako míra 

preference určitých způsobů života).  

 Daty o markerech přechodu do dospělosti: kdy si myslím, že se mi v životě stane 

(či už stalo) následující: první sexuální zkušenost, vydělávání peněz na život, 

                                                 
2
 International Test Commission 

3
 V angličtině Bosniaks či Bosnian muslims / Bosenští muslimové. Hovoříme tady o skupině obyvatel, kteří 

mají kořeny v Bosně, jsou muslimští Slované a mluví bosensky. 
4
 Goranci jsou také muslimští Slované, tak jako Bosenští muslimové: v případě Kosova pocházejí 

z horských vesnic kolem městečka Dragash, hraniční oblasti s Makedonií. 
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dokončení školního vzdělávání, první diskotéka, odstěhování se od rodičů, 

společný život s partnerem / partnerkou, založení rodiny, narození prvního dítěte. 

 

Dotazník B je adaptovanou kratší verzí všeobecného dotazníku. Dotazníkem B 

zjišťujeme, jak příslušníci jedné skupiny vnímají druhou skupinu (jak si já myslím, že 

by členové druhé skupiny [outgroup] odpovídali/přemýšleli o stejných otázkách, na 

které jsem já sám/a byl/a dotazován/a ve všeobecném dotazníku; tedy já jako Albánec 

[Srb] odpovídám na otázky týkající se toho, co si myslím, že si průměrný Srb 

[Albánec] mého věku myslí o určitých problémech). 

Použitá data z dotazníku B: 

 Data o důvěře v instituce a v určité role, data o charakteristikách důležitých 

pro přátelství ("co si myslím, že ten druhý pokládá za důležité pro přátelství"),  

data o počtu přátel mezi členy outgroup ("kolik si myslím, že ten druhý má 

přátel mezi mými lidmi"). 

 Data o markerech přechodu do dospělosti: kdy si myslím, že se tomu druhému  

v životě stane (či už stalo) následující: první sexuální zkušenost, vydělávání 

peněz na život, dokončení školního vzdělávání, první diskotéka, odstěhování 

se od rodičů, společný život s partnerem / partnerkou, založení rodiny, 

narození prvního dítěte. 

 

AIQ–IV, Dotazník aspektů identity (Cheek, Tropp, 2002): škály AIQ-IV hodnotí 

důležitost osobních, vztahových, kolektivních a sociálních faktorů pro definování toho, 

kdo jsme, pro definování našeho Self.  

Námi použité škály: 

 Škála osobní identity (referující k Self nezávislému na druhých) obsahuje 

položky, které se týkají našich vlastních sebe-interpretací.  

 Škála kolektivní identity (interdependentní) hodnotí důležitost našich 

interpersonálních vztahů s druhými – s ohledem na naši kulturní historii, jak 

důležitá je pro mě moje etnicita, náboženství, rodinná historie, místo, kde žiji, 

moje země, jazyk, ale také politické aspekty a aktivity, jak důležité je pro me být 

součástí mojí komunity, atd. 
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 Škála sociální identity je napojená na náš osobní veřejný obraz, tak jak se 

projevuje v našich mezilidských vztazích s druhými.   

 

Sběr dat 

Sběr dat proběhl v říjnu 2012 v Kosovu, paralelně mezi albánskými a srbskými 

Kosovany
5
. Po neúspěšném vyjednávání s Ministerstvem školství v Prištině a několika 

dalších neúspěšných pokusech o jiná řešení problému sběru dat / vstupu do škol, jsme se 

rozhodli získat přístup ke studentům přes systém „kdo zná koho“ a „kdo je kdo“ v rámci 

místních struktur: našimi tazatelkami se staly dvě – na své komunity velmi dobře 

napojené - studentky psychologie: albánská a srbská.  

Měli jsme k dispozici seznam středních škol v Kosovu a vybrané regiony, ve kterých 

jsme chtěli data sebrat. Tazatelky si osobně či telefonicky domlouvaly schůzky s řediteli 

škol a žádaly je o možnost sběru dat ve třídách. Školy si vybíraly náhodně. 

Ve většině případů jsme od ředitelů škol souhlas se sběrem dat získali. Ředitelé pak také 

určili třídy, do kterých mohly tazatelky jít. Vyplnění dotazníků bylo anonymní a trvalo 

průměrně 40 minut. 

 

Popis vzorku 

Celkem jsme získali data od 499 respondentů, z toho 299 KA a 200 KS, 207 mužů a 292 

žen. Průměrný věk našich respondentů je 17.24.  

Výzkumná data pocházejí od respondentů z pěti sub-vzorků, tří na kosovsko albánské 

straně (monoetnické oblasti, multietnické – okolí srbských enkláv, albánská část etnicky 

rozdělené  Mitrovice) a dvou na kosovsko srbské straně (multietnické oblasti – enklávy, 

monoetnické oblasti – území na sever od řeky Ibar: etnicky rozdělená Mitrovice).  

                                                 
5
 Sběr dat byl prioritní otázkou už od roku 2009. Plánem bylo získat povolení od Ministerstva školství v 

Prištině ke sběru dat. Toto se bohužel nikdy nepodařilo. Ukázalo se, že námi sestavené dotazníky jsou i 13 

let od konce konfliktu příliš kontroverzní na to, aby nám byl umožněn sběr dat ve školách. Zejména ta část 

dotazníků, ve které se ptáme na pohled “druhého”, vyvolávala u úředníků rozpaky. Problematický byl i 

fakt, že autorka není z Kosova a její práce nebyla zastřešena žádnou mezinárodní organizací. Případné  

povolení z Prištiny by nicméně nevyřešilo vstup do srbských škol v Kosovu, které jsou pod vlivem 

srbských institucí (Bělehradu).  
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Výsledky a interpretace 

Ukázaly se velké etnické vzdálenosti mezi KA a KS
6
 vzájemně, ale také poměrně velké 

vzdálenosti mezi KA/KS a ostatními etniky na Kosovu; vzdálenostmi mezi KS a 

ostatními jsou větší než vzdálenosti mezi KA a ostaními (a to zejména v případě enkláv, 

což koresponduje s výsledky týkajícími se aspektů identity). Data interpretujeme na 

pozadí náboženství, tradic, kulturní a jazykové identity jednotlivých etnických skupin, 

polického vývoje, atd. Vidíme, že odpovědi na otázky o vzdálenostech následují plně 

předpoklad velkých vzdáleností u hodně i málo intimních vztahů; navíc vidíme zajímavý 

"vzorec" který je: odpovědi na přátelský a kolegiální vztah vykazují relativně menší 

vzdálenosti než všechny ostatní vztahy, včetně žití ve stejné zemi a sousedství v ulici, a 

to pro všechny skupiny.  Předpokládáme, že je to tím, že přátelství může být jedincem 

poměrně lehce kontrolovatelné – lze do něj vstoupit a lze z něj vystoupit (Puhalo, 2009), 

také  kolegiální vztah dává větší stupeň volnosti/kontroly na straně respondenta.  

Ukazuje se, že naše přemýšlení v kontextu kontaktní hypotézy (viz teorie) nebylo na 

místě: etnické vzdálenosti jsou vysoké i tam, kde bychom alespoň minimální kontakt 

mezi respondenty očekávali (ale reálně k němu nedochází – podmínky kontaktní 

hypotézy nejsou naplněné i když často reportované nejrůznějšími politickými aktéry). 

Data přechodových milníků dospělosti ukazují na další důležitý jev: na tendenci ke 

kognitivnímu popření závazku směrem k druhému, na derogatorní hodnocení druhého, 

což se projevuje v procesech devalvace druhého, a to zejména u otázky na první sexuální 

zkušenost (porovnání jak vidím sebe, jak vidím druhého). Data o přechodových milnících 

nicméně ukazují také na mnoho podobností mezi oběma etniky, tak jak ovlivněno 

společně sdíleným prostorem , historií, některými tradicemi.  

Velmi zajímavé výsledky vidíme u aspektů identity: velká relativní důležitost kolektivní 

identity u respondentů z enkláv a z Jižní Mitrovice. Domíváme se, že relativní důležitost 

kolektivní identity nám tady ukazuje místa (geograficky), kde se naši respondenti cítí 

nejvíc ohrožení druhými (outgroup), a jejich identifikace s tím, kdo jsou na kulturní 

úrovni, ať už je to etnicita, náboženství, jazyk, země, generace předků, náležení ke 

komunitě a další, se tak stávají silnějšími  než v jiných oblastech.  

                                                 
6
 Zajímavé je srovnání s daty Puhaly (2009), kde vidíme, že etnické vzdálenosti mezi dvěma hlavními 

etnickými skupinami v Kosovu jsou podstatně větsí než etnické vzdálenosti mezi 3 hlavními etnickými 

skupinami v Bosně a Hercegovině.  
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Domníváme se, že větší relativní důležitost kolektivní identity je ve své podstatě 

vyjádřením separace ne-dominatní skupiny - jako strategie udržení identity a kulturního 

dědictví (Berry, 2005). Domníváme se, že tak, jak aspekty identity vyjadřují její relativní 

strukturu v současnosti / přítomnosti a jsou ovlivněné tím, co se děje v sociálním 

prostředí jedince a jak je toto interpretováno, tak je můžeme pokládat za funkci adaptace 

– za funkci přežití - jedince jako člena své společnosti. (Viz etnické vzdálenosti: Jestliže 

jsou etnické vzdálenosti k druhým etnikům na Kosovu, tak jak vyjadřovány respondenty 

ze severní Mitrovice, veliké, není to tolik otázka strachu ze ztráty toho, kdo jsou kulturně, 

ale možná spíš o jejich boji, o jejich protestu: "já mohu hlasitě křičet", že s tím druhým 

nechci mít nic společného, protože s tím druhým reálně nic společného mít nemusím; v 

enklávách je to více záležitost chránění sebe sama – tak jak ostatně vidíme na etnických 

vzdálenostech vyjádřených respondenty z enkláv i směrem  k jiným – nejen albánskému 

– etnikům: právě vzdálenosti k jiným etnikům jsou u respondentů z enkláv mírně větší 

než u respondentů ze srbských monoetnických oblastí.) 

Domníváme se, že to, co se projevilo v našich datech je následující: kolektivní identita v 

post-konfliktním Kosovu není a-priori funkcí etnicity, ale spíše funkcí adaptační 

vzhledem k přítomné politicko – sociální situaci.  

Sociální identita je pro naše respondenty relativně nejméně důležitá, nejdůležitější je 

individuální aspekt identity (primárnost individuálního Self), tento vzorec platí jak pro 

KA, tak pro KS.  

Co se týká osobních hodnot, jsou si naši respondenti z KA a KS vzorku poměrně hodně 

podobní v náhledu na životní cíle / na způsoby života. Nepřekvapí, že nejdůležitější je na 

obou stranách láska a rodina, víra, samostatnost a z utilitárních hodnot materiální 

standard,  naopak nejméně jsou hodnocené popularita, hédonistický způsob života  a 

společenská moc. Právě podobnosti, tak jako tomu je v otázkách osobních hodnot, jsou 

tím, co může obě "spojovat" – může se stát základem pro rekonciliační aktivity. Co se 

týká pozitivních, stejně tak jako negativních prefrencí vyjádřených směrem ke způsobům 

života, vidíme, že nelze mluvit o shodě mezi KA a KS, nicméně lze hovořit o 

podobnostech.  
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Závěr 

Kromě výsledků samotných – tak jak jsou zmíněné v předcházející kapitole – je 

podstatné i následující: samotný fakt, že se nám podařilo paralelně sebrat psychologická 

data (navíc tohoto typu) u obou etnických skupin (KA a KS), je mimořádný. Veškeré 

psychologické výzkumy na Kosovu od posledního konfliktu před 14 lety byly zatím vždy 

omezené jen na jedno z obou hlavních/znepřátelených etnik; bariéra mezi etniky je pro 

místní kosovsko albánské či kosovsko srbské, popř. pro srbské (ze Srbska) výzkumníky 

těžce prostupná, nicméně – jak popsáno v naší práci - ani pro ne-Kosovana ji není snadné 

překonat.  

Dotazníky jsme sebrali na velkém počtu respondentů: 499. V procesu sběru dat jsme 

svým způsobem vytvořili imaginární dialog mezi těmito 499 mladými lidmi a jejich 

představou "druhého", do které promítali svoje strachy a obrany, ale občas možná také 

svoje touhy, vztahující se k jinému způsobu soužití, než k tomu, který převládá. Jsme si 

vědomi toho, že tyto projekce do druhého byly negativně ovlivněné ne-harmonickým 

vztahem mezi oběma skupinami, tak jak ukazují některé studie, obvykle se však jedná o 

studie z nekonfliktního prostředí (Riketta, Sacramento, 2008). Pro mnohé z našich 

respondentů bylo vyplnění dotazníku jejich vůbec prvním "osobním kontaktem" s 

"druhým". 

Pokud se vrátíme zpět k výsledkům, musíme konstatovat, že konflikt v Kosovu ještě není 

u konce, je třeba začít velmi citlivě pracovat se socializačními naracemi, které budou 

založené na empirických datech, a pokusit se naprosto oddělené životy obou komunit 

dostat alespoň na úroveň "základní reálné znalosti o druhém". 
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