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Posudek školitele 

ŘEZÁČOVÁ, Veronika. Srbská menšina v Kosovu a vztahy mezi Kosovem a Srbskem v
letech 2008 - 2013. Praha, 2015. 77 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova,
Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra ruských a
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Diplomová práce Veroniky Řezáčové se zabývá vztahy srbské menšiny v Kosovu se 

Srbskem, které hraje roli mateřského státu a Republikou Kosovo, jež z hlediska kosovských Srbů 

představuje etnicky a politicky cizí nacionalizující stát, k němuž mají vztah spíše negativní, 

maximálně pak podmíněně pragmatický. Vedle tohoto triadického vztahu zkoumá také vliv čtvrtého 

faktoru – mezinárodních organizací, reprezentovaných především OSN a EU.  Hlavní pozornost 

věnuje období od roku 2008, kdy došlo k vyhlášení nezávislosti Kosova na Srbsku, které Srbsko 

dodnes odmítá uznat, do roku 2013, kdy srbští a kosovskoalbánští představitelé za mezinárodního 

zprostředkování podepsali tzv. Bruselskou dohodu, jež mj. fakticky potvrdila autonomní postavení 

srbské etnické menšiny v severním Kosovu.  Práce je konstruována chronologicky.  Historický úvod 

je stručný a nastiňuje hlavně základní skutečnosti, které jsou pro pochopení zkoumaného období 

nezbytné. Nezabíhá zde zbytečně hluboko ani se nevěnuje tématům, jež s její vlastní prací 

nesouvisí. V závěru práce pak Řezáčová vymezené období mírně překračuje a naznačuje, že 

praktická implementace Bruselské dohody zatím neprobíhá hladce a nejde tedy rozhodně o 

problematiku uzavřenou.  

Většina citovaných zdrojů je v angličtině, zdroje v srbštině se objevují spíše ojediněle.  To 

by u řady témat z oblasti západního Balkánu mohlo představovat problém.  Vzhledem ke 

skutečnosti, že problematika Kosova patří již od konce 90. let k nejsledovanějším tématům v 

prostoru jihovýchodní Evropy, situaci průběžně a podrobně monitoruje řada mezinárodních 

organizací a srbští i albánští autoři publikují texty, které vyjadřují jejich rozdílné názory, běžně 

nejen ve svých mateřských jazycích, nýbrž i v angličtině (a autorka je také relativně často cituje), 

lze však dominanci anglojazyčných zdrojů tentokrát akceptovat. Řezáčová sama výslovně 

konstatuje, že nesleduje detailně srbský, potažmo kosovskoalbánský diskurs o vzájemných vztazích 

a kontroverzních tématech.   

Autorka v práci analyzuje zdroje různého typu: zákony, kosovskou ústavu, zprávy a analýzy 

mezinárodních organizací, zprávy z tisku, odbornou sekundární literaturu.  Všímá si odlišných 

názorů jednotlivých autorů na některé sporné otázky a nechává je na patřičných místech zaznít také 

ve svém textu.  Vlastní hodnocení prezentuje spíše ve shrnujícím závěru jednotlivých kapitol.  V 

rámci snahy o postižení složitých a proměnlivých vztahů mezi Srbskem, kosovskými institucemi, 
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srbskou menšinou a mezinárodními organizacemi sleduje postupně jednotlivá dílčí témata.   

Zkoumá legislativní rámec existence srbské menšiny, který z formálního hlediska zpravidla 

vyhovuje evropským standardům, protože k jeho přijetí do značné míry přispěl tlak mezinárodních 

institucí.  Jejich implementace však evidentně představuje chronický problém.  Konstatuje, že 

instituce, jež mají chránit práva menšin, neplní v praktickém životě svou funkci.  Značnou 

pozornost věnuje decentralizaci a roli municipalit. Sleduje srbské instituce, které se zaměřují na 

problematiku Kosova (včetně vládních ministerstev), jejich podporu kosovskosrbské menšině, účast 

kosovských Srbů v srbských volbách, všímá si také rozporů mezi střídajícími se politickými 

garniturami v Bělehradě a spíše stabilnější (a politicky setrvale poměrně radikální) reprezentací 

kosovských Srbů (velký vliv zde mají hlavně pravicové nacionalistická uskupení jako SRS a DSS).  

Autorka konstatuje, že po vyhlášení nezávislosti v roce 2008 došlo k postupné ztrátě vlivu 

Bělehradu v jihovýchodní oblasti Kosova, na Srby kompaktně osídleném severu se však tento vliv 

podařilo udržet.  V letech 2008-2011 fakticky nedocházelo k žádným kontaktům mezi Bělehradem a 

Prištinou, situace se však začala měnit v závěrečném období, které již předcházelo podpisu 

Bruselské dohody, jež vzájemné vztahy částečně normalizovala, aniž by však Bělehrad musel uznat 

kosovskou nezávislost.  

Vedle institucionálního rámce a politických vztahů mezi Bělehradem, Prištinou a 

kosovskosrbskými komunitami si mj. všímá také vybraných praktických otázek, zejména 

jazykových práv a jazykové praxe, školství, dopravy a bezpečnosti.  Nevěnuje se bohužel 

problematice kulturní politiky, resp. memoriální kultury, místům paměti, ochrany klášterů a dalších 

náboženských památek ani postavení srbské pravoslavné církve.  Tyto otázky ovšem v postoji 

místních Srbů i oficiálního Bělehradu vůči Prištině hrají stále mnohdy důležitou, byť hlavně 

symbolickou roli.  Veřejná prostranství, názvy ulic i celých měst, pomníky i muzea byly již s 

výjimkou srbských etnických enkláv v podstatě úspěšně albanizovány.  Ústupky v otázce používání 

srbštiny ve veřejném prostoru představují fakticky spíše úlitbu mezinárodní komunitě.  Je škoda, že 

se autorka nevěnovala alespoň stručně také těmto otázkám, které jsou pevně spojeny s kulturní, 

nacionální i náboženskou identitou kosovských Srbů a nemalým dílem přispívají také k pocitům 

ohrožení a nedůvěry vůči kosovským Albáncům a novým institucím, kterým Albánci dominují.

Z hlediska teoretického se autorka inspirovala konceptem Rogerse Brubakera („Triadic 

Nexus), tj. jakýmsi trojúhelníkem mezi národní menšinou, její externí domovinou a 

nacionalizujícím státem, na jehož území žije.  Vedle tohoto konceptu odkazuje také k jeho rozšířené 

verzi („Quadratic Nexus“, David Smith), jež bere v potaz také vliv mezinárodních faktorů.  Není 

pochyb o tom, že tyto koncepty dobře korespondují s konkrétní mezinárodní situací, kterou ve své 

práci Veronika Řezáčová zkoumá.  Z hlediska výstavby práce vidím ovšem jistý problém ve 

skutečnosti, že autorka sice oba koncepty představí v úvodní teoretické části, v samotném textu 
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práce už pak o nich ale nenajdeme žádné reference a nepoužívá ani pojmosloví obou autorů, které 

by se jí možná místy hodilo.  V závěru se už o obou konceptech zmiňuje spíše jen letmo.  Není 

proto jasné, zda aplikace daných teorií přinesla kýžené výsledky, zda odpovídá zvolenému 

problému nebo se jí při bližším prozkoumání tyto koncepty jeví jako nedokonalé.  

Některé pojmy a pasáže jsou příliš ovlivněny jazykem většiny zdrojů a nezní v češtině zcela 

adekvátně (namátkou např.: „akceptace decentralizace“, „provizorní samovláda“, „reakce 

kosovských a srbských konzervatistů“ apod.).  Přepis některých srbských a albánských jmen místy 

pod vlivem angličtiny postrádá adekvátní diakritiku.  Nejsem si také zcela jistý, zda anglický termín 

„nationness“ skutečně odpovídá českému pojmu národovectví. Na druhou stranu lze vyzdvihnout 

autorčinu snahu o objektivitu a pečlivost, s jakou přistoupila k místním jménům (vzhledem k tomu, 

že se podrobně zabývá problematikou municipalit, je počet místních jmen v její práci značný), jež 

mají názvy srbské i albánské a někdy i vžité formy české (založené spíš na srbštině).  

Pozitivem předkládané diplomové práce je skutečnost, že si V. Řezáčová soustavně všímá 

rozdílů mezi postavením a postoji představitelů srbské menšiny v Kosovu.  Diferencuje mezi 

známějším a více medializovaným severem Kosova, který je osídlen fakticky kompaktní srbskou 

populací a přímo sousedí se Srbskem na straně jedné a spíše rozptýlenými komunitami na 

jihovýchodě Kosova na straně druhé, u nichž je mj. běžnější alespoň základní znalost albánštiny a z 

praktických důvodů také větší náklonnost ke spolupráci s kosovskými institucemi.  Zmiňuje se také 

o praktických problémech vzájemných vztahů.  Srbové na severu Kosova již albánsky neumějí, 

většina Albánců dnes již zase nemluví srbsky. Pracovníci ICG (International Crisis Group), působící 

na kosovském severu, v rozhovoru s tamějšími Srby nenašli jediného, který by podporoval rozvoj 

Kosova jako nezávislého státu a integraci Srbů v jeho rámci.  Přizpůsobení je tedy primárně 

považováno za otázku přežití, za pragmatickou strategii, která může být vnímána víceméně jen jako 

dočasné zlo. Za zlomový bod, který vedl k definitivnímu etnickému rozdělení Kosova na dvě zcela 

segregované komunity považuje autorka vznik vlastní, de facto albánské správy po úvodní fázi 

správy mezinárodní. Politici a příslušníci policie, spjatí s Kosovskou osvobozeneckou armádou, 

kterou Srbové nikdy nepřestali považovat za nepřátelskou teroristickou organizaci, byli a jsou pro 

naprostou většinu Srbů neakceptovatelní.  Autorka se výhledům do budoucna příliš nevěnuje (což je 

z hlediska pojetí práce samozřejmě spíše správné), jak již bylo řečeno, zmiňuje se však o 

problematické implementaci Bruselských dohod.  K předpokládanému vytvoření tzv. Asociace pro 

municipality ani dva roky po podepsání dohod ještě nedošlo.  
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Diplomovou práci V. Řezáčové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako 

výbornou.  

František Šístek, M. A., Ph. D.
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