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 Současné postavení více jak sto tisíc příslušníků srbské menšiny, žijících v Kosovu a vztahy 

mezi Kosovem a Srbskem v letech 2008-2013 jsou tématem práce. Autorka si vytkla za cíl analyzovat 

vztahy mezi srbskou menšinou, nezávislým Kosovem a Srbskem, především po vyhlášení kosovské 

nezávislosti. Vychází při tom z hypotézy, že kosovští Srbové, vedle samotného vyhlášení nezávislosti, 

představují hlavní překážku urovnání vztahů mezi samotným Srbskem a novou kosovskou republikou. 

Sama práce je pojata jako komparativní případová studie, současně s použitou metodou 

obsahové analýzy a využití akademických konceptů národnostních menšin Triadic Nexus (R. 

Brubaker)a Quadratic Nexus (D. Smith). 

Oběma konceptům je věnovaná teoretická první část práce, na kterou navazuje další kapitola, 

stručně postihující základní faktografii o postavení Srbů v Kosovu mezi lety 1999 až 2008, kdy území 

Kosova bylo řízeno mezinárodní správou UNMIK. Hlavní část práce se zaměřuje na postavení srbské 

menšiny v Kosovu po vyhlášení nezávislosti. Jak jsou pro ni v novém státě zaručena menšinová práva 

a jak menšina reaguje na novou realitu, resp. na pokusy ji integrovat do nové situace. Tedy nakolik 

jsou kosovští Srbové ochotni se zapojit do nových státních struktur, či zda nadále setrvávají na svých  

vlastních strukturách (paralelních institucích), podporovaných ze strany srbské vlády. 

   Srbové ze severu Kosova vytrvale odmítali integraci, zatímco méně početní a více rozptýlení 

Srbové na jihovýchodě nebyli tak striktně odmítaví. Projevilo se to i na jejich účasti na komunálních a 

parlamentních volbách a zapojení do kosovských institucí. Autorka správně poukazuje na skutečnost, 

že byť Kosovo poskytuje Srbům silné legislativní zázemí, implementace do praxe zůstává mnohdy 

sporná.  

Po vyhlášení nezávislosti Kosova jakýkoli dialog mezi Bělehradem a Prištinou ustrnul. Až 

v roce 2011, poté co Mezinárodní soudní dvůr konstatoval, že Kosovo se vyhlášením nezávislosti  

nedopustilo porušení mezinárodního práva a poté co EU důrazně upozornila Srbsko, že pokud se chce 

stát členským státem, mělo by zlepšit vztahy s Kosovem, se podařilo zahájit v Bruselu složitá 

dvoustranná jednání. Jednání probíhala v letech 2011-2013, pod dohledem EU, s různými výsledky. V 

dubnu 2013 uzavřená Bruselská dohoda Srbsku zajistila potenciál stát se členem EU, Kosovu potvrdila 

suverenitu nad celým územím. Kosovšrí Srbové masově protestovali, a spokojeni nebyli ani albánští 

nacionalisté Bruselská dohoda měla vyřešit status srbské komunity, ale v dalších dnou letech se 

očekávané změny neprojevily. Implementace dohod se nekoná. 

Práce je velmi dobrým popisem a rozborem toho, co se v Kosovu v daném období odehrálo, 

jak probíhaly pokusy o řešení řady složitých problémů a otázek hlavně po technické stránce. Jen mám 

pocit, že z vyprávění jaksi vymizel člověk, tedy jak se cítí Srbové ohrožení jako etnikum, jaký mají 

vztah k Albáncům a naopak nakolik si ti zachovávají své rozhodnutí se srbských spoluobčanů zbavit 



(po všech historických zkušenostech). To však nelze vytýkat autorce, neboť podobné úvahy by měla 

asi obsahovat práce jiného zaměření.  U autorky kvituji, že se jí podařilo uržet si nezaujatý postoj. 

Celkový dojem z práce je velmi dobrý. Text je dobře strukturovaný a dobře se čte. Použitá 

literatura i prameny jsou dostatečné a zejména oceňuji využití materiálů úřední povahy. S materiály, 

se kterými autorka pracovala, dospěla k hodnotným výsledkům. Podařilo se jí odpovědět na vytyčené 

otázky a potvrdit své hypotézy. Práce je napsána dobrým jazykem, bez zbytečných pravopisných 

chyb.  Závěry, ke kterým autorka dospěla, lze považovat za správné a logické. Prokázala také, že umí 

pracovat s materiálem, vyhodnotit jej a vybrat to nejprůkaznější. 

Kolegyně si vybrala složitou a ne snadno zpracovatelnou tématiku. Napsala vynikající práci, 

vyhovující požadavkům kladeným na práce magisterské. Rád doporučuji přijetí této práce, kterou 

hodnotím jako  v ý b o r n o u . 
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