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Tematem práce je problematika bosňácké či muslimské menšiny v Srbsku a Černé Hoře v období 

desintegrace Jugoslávie, vztah muslimského obyvatelstva Srbska a Černé Hory ke Třetí Jugoslávii a 

jejím následnickým státům a genese moderního národa Bosňáků/Muslimů. 

 Jako cíl si autor vytyčil analyzovat konkrétní dění v Sandžaku za posledních třicet let a 

percepci  tamních muslimských elit; analyzovat jak probíhala genese vytváření muslimské či bosňácké 

identity v Sandžaku a jaký byl vztah menšiny ke státu, režimu, Srbům a Černohorcům.  

 Zadaným cílům odpovídá výsledný text, organicky rozdělený do čtyř kapitol, které postihují 

obecně teoretické reflexe základních otázek kolem rozvoje národní identity, genesi rozpadu Titovy 

Jugoslávie a národnostní otázky v ní, historický a především současný vývoj Sandžaku (za Osmanů, 

v Království Jugoslávie, za války a po ní), vývoj Bosňáků a Muslimů v nové době (za Třetí Jugoslávie, 

v multietnické Černé Hoře a Srbsku). 

 Jako celek práce působí dobrým dojmem, svým obsahem je přímo „osvěžující“, na naše 

poměry novátorská (co do obsahu málo známé problematiky). Autor nejen, že si položil správné 

otázky k řešení, ale je i přesvědčivě zodpověděl. S materiály se kterými pracoval, dospěl k  

hodnotným výsledkům. Vzhledem k tomu, že měl k disposici především  literaturu jednosměrného 

typu,  se však místy odchýlil od zásady „být nad věcí“. Muslimové byli nesporně obětí represí, ale ne, 

že by byli vystaveni genocidě (jak na s. 48, kde jde spíše o citát, který by měl být v uvozovkách) a 

Ugljanin rozhodně nebyl v devadesátých letech nevinnou obětí. 

 Metodologicky jde o analýzu dostupných zdrojů s prvky komparace v závěru. Práce je 

napsaná dobrým jazykem, i když se autor nevyhnul občasným prohřeškům proti  pravidlům pravopisu 

(i/y, velká písmena). Rovněž některé termíny se nezdají správné (fašisté a fašizující politikové 

Draškovic a Šešelj na s.70). 

 Drobné připomínky nejsou typu, který by ovlivňoval celkově kladné hodnocení. Jako celek 

práce působí dobrým dojmem, autor dokázal odpovědět na položené otázky. Prokázal, že umí 

pracovat s materiálem, vyhodnotit jej a vybrat to nejprůkaznější. Větších připomínek k práci nemám. 

Pokud byly, tak jsem je při jejím zpracování a závěrečné textaci osobně sdělil autorovi a byly 

respektovány. Práci vhodně doplňuje 11 velmi pěkných příloh. 

 Kolega Heler si vybral složitou a ne snadno zpracovatelnou tematiku. Napsal velmi dobrou 

práci, vyhovující požadavkům, kladeným na práce magisterské. Doporučuji přijetí této práce, kterou 

hodnotím jako  v ý b o r n o u  

V Praze  14.6.2014. 

PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.. 


