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HELER, Daniel. Bosňácká menšina v Srbsku a Černé Hoře v období desintegrace
Jugoslávie: Genese národní identity. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních

věd, Institut mezinárodních studií, 2014. 97 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Miroslav

Tejchman.

Daniel Heler se ve své diplomové práci zaměřil na problematiku bosňácké (muslimské) 

menšiny v Srbsku a Černé Hoře po rozpadu Jugoslávie, která dodnes nebyla dostatečně komplexně 

reflektována. Obě země se v 90. letech 20. století nejprve vyvíjely v rámci společného státního 

celku (Svazová republika Jugoslávie, později transformovaná ve volnější srbsko-černohorskou unii 

s konfederativními prvky), posléze však Černá Hora začala směřovat k samostatnosti, kterou 

vyhlásila po referendu v květnu 2006.  Obyvatelstvo bosňácké národnosti žije převážně v 

pohraničních oblastech na obou stranách dosavadní republikové a nyní již státní hranice, v tzv. 

Sandžaku, který na severu bezprostředně sousedí s Bosnou a Hercegovinou.  Rozpad „Titovy“ a 

později i zbytkové „Miloševićovy“ Jugoslávie se jich tedy bytostně dotýkal.  Právě ve sledovaném 

období došlo navíc v úzké souvislosti s politickou situací a novou konceptualizací národní identity, 

kterou iniciovali především muslimští (bosňáčtí) intelektuálové z Bosny a Hercegoviny, k 

markantnímu pokusu o přeformulování nacionální identity stávajícího muslimského národa, kterou 

symbolizovala změna etnonyma – z dosavadních Muslimů se měli stát Bosňáci.  Zatímco 

muslimské obyvatelstvo srbské části Sandžaku nové tendence, vycházející ze Sarajeva, v podstatě 

bez větších výhrad přijímalo za své, v Černé Hoře došlo v této souvislosti v řadách muslimských 

intelektuálů k markantnímu pnutí mezi zastánci a odpůrci nového etnonyma a související redefinice 

národní identity.  Bosňácká identita nebyla v Černé Hoře ani po dvaceti letech dodnes bezvýhradně 

přijata.  V postjugoslávském období také došlo k rozpadu dosavadní celojugoslávské islámské 

náboženské komunity, což vyvolalo přetrvávající spory o jurisdikci.  Bosňáci-Muslimové se 

zároveň angažovali v pluralitním politickém životě Srbska a Černé Hory v rámci nově vzniklých 

etnických stran, v rámci stran neetnických, na celostátní i komunální úrovni.  Tyto a další tendence 

měly značný vliv na proces, který Daniel Heler označuje za „genesi národní idenitity“ (já bych spíš 

hovořil skromněji o přeformulování identity staré v reakci na novou situaci než o vzniku nové 

národní identity v pravém slova smyslu).  Aby zvolené téma dokázal adekvátně reflektovat, věnoval 

se ve své práci také obšírně problematice nacionální identity obecně i historickým kořenům tématu 

od osmanských dob až po klíčové období Titovy Jugoslávie, kdy došlo k uznání Muslimů jako 
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samostatného jihoslovanského národa. Prostřednictvím hlavních výzkumných otázek se kolega 

Heler snaží postihnout proces konstrukce muslimské, potažmo bosňácké národní identity zejména v 

klíčové oblasti Sandžaku (méně již v jiných oblastech Srbska a Černé Hory), její vztah ke státnímu 

celku a většinovým národům a souvislosti proměn této identity se státoprávními a politickými 

změnami, kterými ve sledovaném období procházela Jugoslávie, resp. Srbsko a Černá Hora.  Téma 

považuji za vhodně zvolené a vzhledem k nedostatečné reflektovanosti také v mnoha směrech 

přínosné.

Jak již bylo řečeno, v rámci své práce se autor zabývá především oblastí Sandžaku.  

Bosňácko-muslimské obyvatelstvo, žijící v jižních oblastech Černé Hory (tj. v oblastech, 

přičleněných k Černé Hoře již v 70. letech 19. století, nikoli až po balkánských válkách) i 

příslušníci tohoto etnika, kteří se v důsledku migrací usadili ve větších srbských městech (v 

Bělehradě, ve Vojvodině apod.), je zmiňováno spíše okrajově.  Kolega Heler uvádí, že za „Sandžak“ 

pro potřeby své práce považuje ty části srbsko-černohorského pohraničí, jež jsou osídleny 

muslimským obyvatelstvem.  To je snad z praktického hlediska ospravedlnitelné, protože se 

soustřeďuje právě na bosňácko-muslimské obyvatelstvo a pravoslavní Srbové či Černohorci nejsou 

objektem jeho práce.  Přesto se měl podle mého názoru poněkud podrobněji věnovat nejen 

proměnlivému vývoji tohoto teritoria v minulosti, nýbrž především postjugoslávským 

konceptualizacím této oblasti, které jsou poměrně bohaté a vzájemně si do značné míry protiřečí.  

Ze srbské strany docházelo a dochází k označování této oblasti za Rašku, což probouzí asociace se 

srbským středověkem a cíleně marginalizuje muslimskou přítomnost a osmanskou historickou 

zkušenost, z černohorského hlediska se pro příslušnou polovinu Sandžaku často používá neutrální 

pojem „sever“, který však zahrnuje i několik dalších (převážně pravoslavných) regionů, jež součástí 

historického Sandžaku nikdy nebyly.  Dále jde o různé bosňácké projekty, jež měly napomoci 

projektům autonomie.  Některé z nich, zejména po pádu Miloševiće, přitom mj. reagovaly na obavy 

srbské majority a definovaly region poněkud šířeji (vč. opštiny Raška), což mělo napomoci tomu, 

aby případný autonomní celek nebyl Srby vnímán výlučně jako muslimský, resp. bosňácký.  V 

neposlední řadě existuje od počátku 90. let bohatá debata nejen o tom, kam Sandžak vlastně sahá 

nebo by sahat měl, ale i o tom, co je podstatou tohoto pojmu, jací jsou místní obyvatelé, co je 

sandžacká tradice a kultura.  

Práce kolegy Helera je v mnoha směrech zdařilá.  Autorovi se podařilo vystihnout celou 

řadu charakteristických problémů, které jsou s postavením a vývojem bosňácké menšiny v obou 

zemích spjaty.  K tématu přistupuje střízlivě a věcně, bez zbytečné exotizace, bez negativních 

stereotypů.  Pokud se v následující části posudku soustředím především na sporné body či 

opomenutí, jsem veden především praktickými důvody a snahou o konstruktivní kritiku, kterou si 

Helerova práce nepochybně zaslouží.  
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Hlavním problémem předložené diplomové práce je podle mého názoru skutečnost, že 

vlastnímu úvodu a širšímu kontextu věnuje příliš velký prostor na úkor té problematiky, které se má 

věnovat především.  Líčení vývoje po roce 1989 začíná fakticky až od strany 68.  Téma 

postjugoslávského vývoje je tak sice široce ukotveno a v základních rysech je pak na následujících 

stranách víceméně objasněno, vzhledem k předchozímu záběru by však čtenář od vlastního jádra 

práce přeci jen čekal trochu podrobnější výklad.  Tomu by mj. napomohlo rozšíření pramenné 

základny, věnované různým aspektům problematiky bosňácké menšiny v Srbsku a Černé Hoře v 

postkomunistickém období, jež je z velké části dostupná mj. i v pražské Slovanské knihovně (na 

příslušném místě se k literatuře ještě vrátím).

V pasážích, věnovaných meziválečné době královské Jugoslávie, si Heler správně všímá, že 

Sandžak sdílel spíše osudy jižních území, dobytých za balkánských válek Srbskem (Kosovo, 

Makedonie), než osud Bosny a Hercegoviny.  Trochu zde ovšem chybí pozornost vůči dobovému 

teritoriálnímu rozdělení oblasti na bánoviny, jež byla integrální součástí národnostní politiky.  Kam 

tehdy administrativně patřila oblast Sandžaku?  

V souvislosti s vývojem etnonyma Bosňák i adjektiva bosňácký bych poznamenal, že v 

samotné Bosně byly sice vnímány jako archaické, právě v částech Sandžaku a také mezi 

jihoslovanskými Muslimy na Kosovu zcela nevymizely ani v době socialistické Jugoslávie.  Právě 

tato skutečnost by mj. mohla částečně osvětlit víceméně bezproblémové přijetí nového etnonyma v 

90. letech obyvatelstvem srbské části Sandžaku.  

Když autor na str. 68 hovoří o národní emancipaci Muslimů v rámci poválečné Jugoslávie, 

nezmiňuje se příliš o jejich kulturním a institucionálním rozvoji.  Nešlo přitom nutně o instituce 

„obrozeneckého“ typu, spíš o moderní, sekulární infrastrukturu, budovanou tehdejším 

socialistickým státem (Sarajevská univerzita, Orientální ústav apod.).  Bosenskohercegovská 

institucionalizace se přitom netýkala jen Muslimů, nýbrž i ostatních obyvatel republiky, právě 

Muslimům ovšem pomáhala „pozvednout sebevědomí“ a cítit se jako moderní a svébytný národ, 

rovný ostatním.  Podobně významnou roli měl také rozvoj kultury v liberálních 60. letech 

(spisovatelé jako Mak Dizdar a Meša Selimović – než se v 70. letech přiklonil k srbské identitě, 

později třeba Abdulah Sidran, film, hudba atd.).  I v této souvislosti pociťuji autorovu aplikaci 

známých „abecedních“ fází formování moderního národa, vycházejících z díla Miroslava Hrocha, 

na jugoslávskou a postjugoslávskou realitu druhé poloviny 20. století jako poněkud mechanickou.  

To je ještě zřetelnější v postjugoslávském období, které je v centru Helerovy pozornosti.  Právě 

tehdy nejde podle mého názoru o národní emancipaci v klasickém slova smyslu – tj. o vznik nového 

národa.  Spíše bych celý proces popsal jako redefinici národa již existujícího, který v souvislosti se 

změnou režimu a geopolitické situace dostává nové etnonymum, přičemž zároveň dochází k 

úpravám dosavadního nacionálního narativu.  Bosňáci se však rekrutují výhradně z řad dosavadních 
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Muslimů (a v omezené míře snad i z části „Jugoslávců“), nikoli z řad příslušníků okolních národů 

(Srbů, Černohorců, Albánců) ani z hypotetických, národně neuvědomělých mas, nezasažených 

dosud procesem formování moderních národů v oblasti.  Domnívám se také, že řada institucí, které 

autor vnímá jako obdobu institucí „obrozeneckých“, jsou ve skutečnosti instituce podstatně 

hybridnějšího charakteru.  Ani je nemůžeme snadno vtěsnat do hrochovských škatulek, aniž by 

došlo ke zkreslení.  Dobrým příkladem je autorem zmiňované sdružení Almanah, která se 

soustřeďuje na výzkum a propagaci bosňácko-muslimského dědictví v Černé Hoře.  Část jejích 

aktivit má nepochybně národně-agitační rysy, na druhou stranu nelze nevidět, že řada jejích výstupů 

má víceméně neutrálně vědecký, případně kulturně-vzdělávací charakter.  Jejími členy a autory 

navíc rozhodně nejsou pouze Bosňáci-Muslimové, nýbrž i představitelé dalších národností 

(dokonce i profesor Novak Kilibarda, v 90. letech klíčový představitel velkosrbského proudu 

černohorské politiky!). Bosňáci-Muslimové jsou zároveň zastoupeni v rámci řady multietnických 

černohorských organizací, mj. v Matici černohorské, která není programově koncipována na 

etnickém principu.  Na okraj bych ještě podotkl, že bosňácké a muslimské vědomí, případně 

identifikace se srbským nebo černohorským státem, jsou u mnoha lidí především situační a v 

každodenním životě nemusí hrát ve skutečnosti příliš důležitou roli.  

Podstatu bosňáckého a přetrvávajícího muslimského nacionálního diskursu, spory jejich 

zastánců a hlavní rysy politického vývoje Sandžaku, resp. Srbska a Černé Hory po roce 1989, 

analyzuje Heler podle mého názoru v hlavních rysech velice bystře a fundovaně.  Poněkud více 

prostoru by snad zasloužil vývoj náboženských institucí po rozpadu celojugoslávské Islámské 

náboženské obce, který se v obou republikách vyvíjel jiným směrem již v první polovině 90. let.  

Chtěl bych zejména poukázat na fakt, že Islámské společenství Černé Hory, založené s podporou 

republikových politických struktur roku 1994, je společnou institucí místních jihoslovanských 

muslimů i muslimů albánských (viz dvojjazyčné kalendáře a další publikace apod.).  To, spolu se 

skutečností, že část Albánců se hlásí ke katolictví, de facto přispívá k tomu, že islámská náboženská 

identita se v této republice nepřekrývá s identitou náboženskou v té míře, jak je to běžné u Bosňáků 

v Bosně a Hercegovině nebo v Srbsku.  Zdá se zároveň, že samotná míra religiozity (tak, jak se 

demonstruje navenek) je vyšší v srbské než v černohorské části Sandžaku.  V Černé Hoře 

koneckonců dodnes nepřetržitě vládne pod jiným názvem někdejší komunistická strana a 

náboženství na rozdíl od Srbska, Bosny nebo Chorvatska nebylo dodnes zavedeno do školních 

osnov.  I tyto faktory mají nepochybně vliv na diferenciaci bosňácko-muslimských komunit v obou 

zemích.  

Větší pozornost mohl autor věnovat i jazykové otázce, zejména jejím jednotlivým projevům.  

V jakém jazyce jsou psány učebnice?  Jsou importovány z Bosny nebo je za „bosenský“ jazyk 

označována i ekavština, tj. fakticky srbština, pokud je mluvčí muslimského vyznání, resp. hlásí se k 
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bosňácké identitě?  Vzhledem ke skutečnosti, že proces geneze Bosňáků v Srbsku a Černé Hoře 

považuje fakticky za jakousi variantu národního obrození z 19. století, věnuje Heler překvapivě 

malý prostor kultuře – ta by přitom, pokud jde skutečně o obrození, resp. konstrukci nového národa, 

měla být v centru jeho pozornosti.  Které sandažcké osobnosti jsou nyní vyzdvihovány jako 

formativní?  Kteří literáti získávají statut klasiků?  Které nově vznikající kulturní manifestace mají 

prohlubovat pocit sounáležitosti redefinovaného národa Bosňáků?  I tyto otázky by mohly patřit do 

okruhu autorových zájmů.  V neposlední řadě se měl kolega Heler podle mého názoru poněkud 

podrobněji věnovat  politickému vývoji muslimských komunit na obou stranách hranice, jehož

analýza je příliš stručná a neúplná (mj. mohl jasněji ozřejmit, které opštiny jsou z nadpoloviční 

většiny kontrolovány bosňáckými představiteli, resp. kde Bosňáci participují na moci spolu se Srby 

nebo Černohorci výraznějším způsobem).

Termín „ortodoxní“ pro používá autor patrně pod vlivem angličtiny pro označení 

pravoslavných křesťanů.   V češtině se však spíše používá slovo „pravoslavný“ - ortodoxní může 

být koneckonců i žid nebo muslim.  

V poznámce č. 77. odkazuje Daniel Heler v souvislosti se postojem Černohorců ke své 

národní identitě a státnosti této republiky na přelomu 80. a 90. let na názory Věry Stojarové.  Ta 

tvrdí, že „otázka existence černohorského národa, jeho samostatné státnosti a z ní vyplývající 

mezinárodní subjektivity byla spíše námětem hovorů úzké skupinky černohorských nacionalistů 

než aktuální politickou otázkou.“  Na str. 47 pak tehdejší Černou Horu sám charakterizuje jako  

„přívěsek Srbska, obývaný srbsky hovořícimi Srby s lokální černohorskou identitou“.  Není sporu 

o tom, že v černohorské společnosti tehdy převažoval názor, že budoucnost této republiky leží 

nadále ve federaci s ostatními jugoslávskými republikami a pokud to nebude možné, ve 

společeném státě se Srbskem.  Proud, považující Černohorce jednoduše za Srby s jistou lokální 

identitou, však ani tehdy ve skutečnosti nezískal většinu.  Ukazují to jak výsledky sčítání z roku 

1991, tak i výsledky voleb z 90. let – strany, hlásící se otevřeně k srbskému nacionalismu a 

popírající černohorskou identitu, v nich nikdy výrazně neuspěly.  Černohorské politické vedení v 

čele s M. Bulatovićem a M. Djukanovićem sice dovedně instrumentalizovalo prosrbské (a s nimi i 

projugoslávské) nálady, nikdo z představitelů tehdejších politických špiček se však ani tehdy 

neprohlašoval za Srba v nacionálním slova smyslu.  Koncepce svébytného černohorského národa, 

který je tomu srbskému blízký, přesto však samostatný, jak ji v roce 1945 závazně definoval 

Milovan Djilas v textu O crnogorskom nacionalnom pitanju, zůstávala nadále v platnosti.  

Tvrzení paní Stojarové odpovídá spíše situaci z konce 19. než z konce 20. století.  Příznivci 
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nezávislosti se začátkem 90. let rekrutovali především z řad liberálně smýšlejících členů 

Komunistické strany a stoupenců reformního programu Ante Markoviće, kteří se k myšlence 

samostatnosti přiklonili tehdy, když bylo jasné, že jugoslávskou jednotu nelze zachovat.  Nešlo 

tedy zpravidla o „skupinky nacionalistů“ v pravém slova smyslu.  Z dnešního hlediska je navíc již 

zcela zřejmé, že představitelé republikového vedení, jež bylo navenek zcela loajální vůči 

Miloševićovi, myšlenku nezávislosti ve skutečnosti a priori nevylučovali, pokud by sloužila jejich 

hlavnímu zájmu – uchování mocenské dominance v rámci vlastní republiky.  V této souvislosti 

musím připomenout známou událost z roku 1991, kdy tehdejší černohorský prezident Momir 

Bulatović během mezinárodních jednání o budoucnosti Jugoslávie v Haagu oficiálně souhlasil s 

řízeným rozpuštěním federace a vyhlášením černohorské nezávislosti bez jakýchkoli zvláštních 

vazeb se Srbskem!  Teprve po návratu do země byl Miloševićem donucen své rozhodnutí odvolat 

(blíže se této epizodě věnuje např. Kenneth Morrison v knize Montenegro: A Modern History).  

Podobně jako v případě Bosňáků probíhala podle mého názoru mezi Černohorci od konce 80. let 

intenzivní redefinice národní identity, nikoli formování zcela nového národa.  Vedle reakce na 

změněné státněpolitické postavení byl tento proces v obou případech způsoben podle mého 

názoru také markantní „laicizací“ nacionálního diskursu: k otázce nacionální identity se vzhledem 

k rozvoji nových médií a svobodného vyjadřování zkrátka v postjugoslávských podmínkách začalo 

vyjadřovat podstatně širší spektrum osob, než tomu bývalo zvykem v předchozích dekádách, kdy 

byla možnost vytvářet národní identitu a související nacionální narativ vyhrazena v podstatě jen 

skupinkám vyvolených (stranickým špičkám a profesionálním intelektuálům).  

V poznámce č. 107 a posléze i na několika místech vlastního textu hovoří Heler o 

„privilegované třídě osmanské říše, tvz. osmanském milétu“. Systém miletů, který byl 

charakteristický pro uspořádání osmanské společnosti, však reguloval výhradně postavení 

nemuslimských komunit – žádný osmanský ani muslimský milet tedy neexistoval!  

Na str. 54 autor uvádí, že Černá Hora ovládla oblast Baranje.  Uvedený region však leží v 

panonské nížině na rozhraní dnešního Chorvatska a Maďarska – zjevně měl tedy na mysli oblast 

Baru.  

Když se kolega Heler zmiňuje o protimuslimském pogromu v obci Šahovići na severu 

dnešní Černé Hory, neuvádí, kdy k němu došlo (1924).  Nešlo tedy tak docela o politováníhodnou 

událost, jež by se dala do jisté míry vysvětlit zjitřenou atmosférou končící světové války.  Zcela 

správně píše, že jde o událost, jež je dnes v bosňácké historiografii široce reflektována.  Psalo se 

o ní však již před rozpadem Jugoslávie a tato pozornost přesahovala vlastní muslimskou komunitu 
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– kritické reflexi tohoto pogromu se mj. věnoval i Milovan Djilas.  

Zcela souhlasím s tvrzením na str. 70, že rozvoj průmyslu byl v Sandžaku omezený, chybí 

však zmínka o důlním průmyslu v opštině Pljevlja, který měl přeci jen větší než jen regionální 

význam (v Pljevlji tehdy navíc žilo více Muslimů než po rozpadu Jugoslávie).  

Poněkud nejasné je tvrzení ze str. 74, že muslimská menšina v Titogradu byla 

„signifikantní, ale fragmentovaná“.  Co to má přesně znamenat?  

Na str. 75 kolega Heler správně ukazuje, že černohorské sčítání obyvatelstva (z 

posledních dvou celostátních sčítání) reflektuje značnou pluralitu odpovědí v otázce etnické 

identity a jazyka.  Měl by ovšem jasně uvést, že tento výsledek je způsoben liberální praxí, která 

namísto předtištěných kolonek dovoluje, aby dotazovaní odpovědi vpisovali sami.  Právě proto 

dochází například k oscilaci i v názvu jazyka (bosenský, bosňácký) apod.  

Na str. 82 autor konstatuje: „Když Severoatlantický pakt v březnu 1999 počne 

bombardovat Jugoslávii, znovu se dramaticky zvyšuje i napětí v Sandžaku.“  To vyvolává dojem, 

jako by nestabilitu vyvolal zásah NATO, což neodpovídá historické skutečnosti.  Značné napětí 

panovalo v Sandžaku již během roku 1998, poté, co na jaře a v létě eskalovaly operace srbských 

bezpečnostních sil v Kosovu, jež vyvolaly masivní uprchlickou vlnu.  Tisíce uprchlíků proudilo 

tehdy přes Sandžak do jižních částí Černé Hory, osídlených Albánci (již v červenci 1998 byl 

podle odhadu počet uprchlíků v Ulcinji roven počtu místních obyvatel).  Řada z nich pak 

zůstávala přímo v Sandžaku, zejména v opštině Rožaje a tehdejší opštině Plav (vč. Gusinje).   V 

Sandžaku rostlo mezietnické napětí, docházelo k provokacím ze strany policie i části armády.  Již 

před začátkem bombardování posílali proto mnozí Bosňáci své rodiny do bezpečí mimo SRJ (BaH, 

západní Evropa apod.).  

Domnívám se, že autor mohl v zájmu zkvalitnění své práce poněkud soustavněji využívat 

dostupných zdrojů, kterými disponuje pražská Slovanská knihovna.  Uvádím proto alespoň pár 

titulů, které by mu v budoucnu mohly být užitečné.  K potlačování vnějších znaků islámu (skidanje 

zara i feredže) v prvních letech komunistického režimu doporučuji práci Zvezdana Foliće, Vjerske 

zajednice u Crnoj Gori 1918-1953., Podgorica 2001. K dějinám Bosňáků-Muslimů v Srbsku a 

Černé Hoře doporučuji ještě následující základní přehledy: Ejup Mušović, Muslimansko 

stanovništvo Srbije od pada Despotovine (1459) i njegova sudbina, Kraljevo 1992; Ejup Mušović, 

Muslimani Crne Gore od pada Zete (1499), Novi Pazar 1997; Mustafa Memić, Bošnjaci 

(Muslimani) Crne Gore, Podgorica 2002.  Pozornost si zaslouží masivní pokus o popis sandžackých 

dějin z bosňácké nacionalistické perspektivy, který dobře ilustruje pokusy o nastolení nového 
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národního narativu: Harun Crnovršanin, Nuro Sadiković, Sandžak – porobljena zemlja, Neu 

Isenburg 2000.  K širší problematice muslimů na Balkáně v postkomunistickém období viz např.

Xavier Bougarel, Nathalie Clayer (dir.), Le Nouvel Islam balkanique.  Les musulmans, acteurs du 

post-communisme 1990-2000, Paris 2001.  K rozpadu srbochorvatštiny a problematice kodifikace 

následnických jazyků včetně bosenského viz Robert Greenberg, Language and Identity in the 

Balkans. Serbo-Croatian and its Disintegreation, Oxford 2008.  K politickému vývoji v Černé Hoře 

po roce 1989: Kenneth Morrison, Montenegro.  A Modern History, London 2009 – těžiště této práce  

leží právě v období po roce 1989.  Před pár měsíci vyšel také první přehled dějin Sandžaku v 

angličtině, který jsem sám zatím neměl v ruce – Kenneth Morrison, Elizabeth Roberts, The Sandžak 

– A History, Oxford 2013.  K problematice zločinů proti bosňáckému obyvatelstvu v 90. letech viz 

např. Rifat Rastoder, Usud imena: Štrpci, Podgorica 2003; Jakub Durgut, Bukovica 1992-1995, 

Podgorica 2003.  A ještě jedna drobnost: „Bohdana Dimitrova“, uvedená v bibliografii na str. 101, 

se ve skutečnosti jmenuje Bohdana Dimitrovová.  

K předkládanému textu kolegy Helera mám řadu výhrad, zpřesňujících komentářů a 

otázek, což se projevilo i v délce tohoto posudku.  Navzdory tomu však jeho diplomovou práci 

jako celek hodnotím rozhodně kladně.  Autor podle mého názoru dokázal, že v hlavních rysech 

základním aspektům zvolené problematiky dobře porozuměl a dokázal je jasně formulovat. V 

teoretické rovině nesouhlasím zcela s jeho aplikací tezí prof. Hrocha o formování moderních 

národů v 19. století na rozvoj nacionální identity Bosňáků koncem 20. a na počátku 21. století. 

To je však problém, o kterém by se dalo dlouho diskutovat a polemizovat, aniž bychom nutně 

došli k nějakému závaznému konsensu.  Oceňuji přitom, že se Daniel Heler pokusil sledovanou 

problematiku zařadit do teoretického kontextu a je logické, že se inspiroval výklady prof. 

Hrocha, které samozřejmě patří k těm nejrespektovanějším.   Kolega Heler se zabýval ambiciózně

zvoleným, složitým a nedostatečně reflektovaným tématem.  Jeho práce si proto v mých očích 

zasloužila náležitou pozornost – relativně velký počet mých komentářů a návrhů na zpřesnění 

tedy nemá dokládat, že se předkládaná diplomová práce nepovedla, nýbrž spíše to, že vzbudila 

oponentův zájem.  

Diplomovou práci Daniela Helera doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou.
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