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

Práce se zabývá vývojem postavení srbské menšiny v Chorvatsku a právní regulací jejího postavení v době 
integrace Chorvatska do EU po pádu autoritativního režimu prezidenta Tudjmana na přelomu 90. let a nulté 
dekády 21. století.  Vzhledem ke skutečnosti, že srbská menšina byla zejména v závěrečné fázi války v 
Chorvatsku díky tehdejší nacionalistické politice a způsobu vedení bojových operací početně redukována a její 
práva poté mnohdy pošlapávána, regulace jejího postavení (včetně návratu uprchlíků, majetkových práv atd.) se 
časově fakticky kryla s procesem demokratizace a integrace do EU, který probíhal v prvním desetiletí 21. století.  
F. Kalánek zkoumá postoj jednotlivých chorvatských vlád k menšinové problematice, implementaci nových 
zákonů, přetrvávající politické problémy i roli samotné EU v celém procesu.  Analyzuje tedy komplexní proces 
integrace a právní regulace, vliv konkrétních kroků EU i obecnější „vidiny členství“ a nepomíjí ani otázku 
„politické vůle“ jednotlivých chorvatských vlád a konkrétních politiků.   

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Problematika reintegrace srbské menšiny a regulace jejího právního postavení během integrace Chorvatska do
EU nebyla dosud uspokojivě zpracována.  Větší pozornost je i v odborné literatuře věnována samotným 
válečným událostem z 90. let.  Z tohoto hlediska je Kalánkova bakalářská práce nesporně přínosná.  Autor
nemohl v samotném jádru práce ve větší míře vycházet ze sekundární literatury, která dosud nevznikla.  Vychází 
proto především z dostupných primárních pramenů.  Analyzuje jednotlivé chorvatské zákony, vychází z 
hodnotících zpráv Evropské komise, informací (důvěryhodného) tisku apod.  Významným zdrojem se pro něj 
stal také časopis Identitet, který se systematicky věnuje problematice srbské menšiny v Chorvatsku, je dostatečně 
kritický a zároveň není spjat s žádným konkrétním politickým proudem, který se snaží tuto menšinu oficiálně 
reprezentovat.  Je chvályhodné, že se F. Kalánek systematicky opíral o zdroje, publikované v chorvatštině –
nejedna bakalářská práce, věnovaná jihovýchodní Evropě, totiž v minulosti v rámci IMS vznikla bez patřičné 
snahy o reflexi zdrojů v místních jazycích a jejich autoři se nezřídka omezili na zdroje v angličtině nebo češtině.  
Předkládaná bakalářská práce je uspořádána chronologicky, hlavní přelomy, kterými je text členěn, představují 
volby a nástup nových vlád.  Tato struktura je vzhledem k tématu logická a dobře zvolená – politika vůči srbské 
menšině se skutečně v mnohém lišila podle toho, zda v zemi vládli nacionalističtí premiéři, kteří reprezentovali 
autoritativní režim prezidenta Tudjmana, za koaliční vlády sociálního demokrata Ivici Račana, posléze opět za 
konzervativního, vůči integraci do EU však pozitivně naladěného premiére Iva Sanadera atd.  

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Práce je psána kultivovaným a střízlivým jazykem, bez zásadních chyb.  Formální náležitosti jsou podle mého 
názoru v pořádku.  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):
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Bakalářská práce F. Kalánka představuje především poctivý přehled vývoje, hlavních přelomů a problémů, 
spjatých s nelehkou integrací srbské menšiny a právní regulací jejího postavení ve sledovaném desetiletí.  
Přestože se detailněji soustřeďuje na řadu aspektů vnitropolitického vývoje Chorvatska, ve výsledku zároveň 
představuje přínos k poznání obecnějších efektů procesu evropské integrace v oblasti jihovýchodní Evropy, 
negativně zatížené nedostatečně zvládnutou politickou transformací a následky válek o jugoslávské dědictví z 
90. let.  Z Kalánkovy práce mj. dobře vysvítá, že vnitřní dynamika následnických států bývalé Jugoslávie, v 
tomto případě konkrétně Chorvatska, by bez „vábničky“ přičlenění k EU a bez konkrétních tlaků a 
požadavků, jež mnohaletý proces integrace provázely, směřovala k normalizaci postavení etnických menšin a 
zlepšení lidských práv obecně podstatně pomaleji, pokud vůbec.  

K potenciální diskusi se možná nabízí autorova kritičnost vůči „loajalistickému“ proudu srbské menšinové 
politiky, reprezentovaným po rozpadu Jugoslávie osobností Milorada Pupovace a jeho SDSS.  Tato kritičnost 
je výsledkem Kalánkovy důvěry ve stanoviska autorů, spjatých s časopisem Identitet, který (jinak samozřejmě 
ze zcela pochopitelných důvodů) představuje jeden z jeho hlavních zdrojů.  Je otázkou, jak by své postoje, 
úspěchy a neúspěchy vysvětlili samotní představitelé kritizované politické strany.  To by však vyžadovalo 
podstatně podrobnější výzkum v samotném Chorvatsku, patrně včetně rozhovorů apod.  

Autor se také v úvodu mohl snad poněkud podrobněji věnovat menšinovým právům v Chorvatsku obecně.  
Srbská otázka se vyvíjela a vyvíjí také v tomto širším kontextu a její specifika (např. ve srovnání s menšinou 
italskou, koncentrovanou zejména na Istrijském poloostrově) by tak v následném textu lépe vynikla.

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

Charakterizujte v hlavních rysech vývoj problematiky národnostních menšin v Chorvatsku po získání 
samostatnosti (tj. mimo menšiny srbské, která je specifická).  Jaké je jejich právní postavení, konkrétní práva 
v každodenním životě (vzdělání, dvojjazyčné nápisy), politické zastoupení (strany, poslanci v saboru atd.)?  

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou.  

Datum: Podpis:

Praha, 26. května 2014

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.


