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Ve své bakalářské práci se studentka Čoričová rozhodla podrobně věnovat jedné 

z opomíjených postav českých krajanů v Bosně a Hercegovině na počátku 20. století, 

Ferdinandu Velcovi a jeho všestranné umělecké, publikační a vědecké činnosti. Jejím cílem 

bylo nastínit portrét této osobnosti a jeho „kulturní přínos pro Bosnu a Hercegovinu“. Bohužel 

hned na úvod musím konstatovat, že se N. Čoričová nedokázala se stanoveným úkolem 

dostatečně vypořádat.  

Má první kritická připomínka se týká samotného celkového rozsahu bakalářské práce. 

V doporučení pro psaní závěrečných prací na FF UK je uvedeno, že práce by měla obsahovat 

minimálně 40 normostran textu. Pokud pomineme obrazové přílohy má oponovaná práce 

všehovšudy 34 stran, a to včetně úvodu a závěru.  

Bakalářský projekt se současně opírá o notně chatrnou pramennou základnu. Autorka 

si k naprosté většině svých konstatování vystačila s odkazy na sekundární literaturu. 

Heuristiku tak de facto tvoří pouze několik citací z excerpovaných článků F. Velce, odkaz na 

jeho bibliografie prací v Bosně a Hercegovině a Černé Hoře a jím napsaný turistický 

průvodce. Tento nedostatek se autorka snažila zmírnit bohatou přílohou Velcových maleb a 

fotografií, seznamy výtvarných děl a publikovaných knih, které by se však lépe vyjímaly 

v uměleckém katalogu. 

Přestože nelze opomenout autorčinu snahu shromáždit co nejvíce dostupných záznamů 

o bohaté činnosti Velce, dostávám se v této souvislosti ke třetí kritické poznámce. Čoričové 

práce bohužel postrádá alespoň náznak pokusu analytičtěji uchopit zkoumanou problematiku. 

Studentka sice poctivě seskupila bibliografické údaje o jeho osobě a činnosti, názvy 

autorových výtvarných děl, ilustrací, nafocených pozitivů či článků, nicméně nedokázala jeho 

činorodou činnost a bezpočet aktivit jakkoliv interpretovat, rozebrat, natož je zasadit do 

širšího kontextu. Kapitola věnovaná „zpracování Velcovy umělecké činnosti“ tak ve 

skutečnosti představuje seznam jeho děl. Společensko-kulturní klima Bosny a Hercegoviny je 

nastíněno prostřednictvím vyjmenování českých krajanů, kteří zde působili. Pokus o 

vytvoření komplexního obrazu“ a „syntézy“ Velcovy osobnosti a jeho rozsáhlé činnosti ve 

výsledku znamená prostý výčet shromážděných informací, se kterými dále není jakkoliv 

pracováno. Autorka nejenže nehledá odpovědi na otázky, které se k Velcově osobě objevují, 

ale nedokáže tyto otázky ani položit.  



Bakalářská práce (či její finalizace) je současně zcela zjevně psána narychlo, obsahuje 

velké množství překlepů, chyb, nesrozumitelností a prázdných klišé. Stylistika textu je na 

nízké úrovni, obsah některých vět je pochopitelný až po několikerém přečtení, na řadě míst 

nemají uvedená konstatování návaznost, jiné teze jsou zase veskrze banální, či si čtenář marně 

klade otázku jejich smyslu. Roztříštěnost textu dále umocňují v průběhu práce stereotypně 

opakovaná tvrzení, či jejich jen lehce pozměněné variace rozvíjející stále stejnou myšlenku. 

Z práce je navíc patrné, že autorka nedokázala reflektovat a zachytit historické proměny, 

k nimž došlo v této bývalé osmanské výspě od počátku okupace Rakousko-Uherskem. Již 

úvodní tvrzení, že po „berlínském kongresu roku 1878 žili obyvatelé Bosny a Hercegoviny 

s Čechy ve společném státě“ je zavádějící. Teritorium Bosny a Hercegoviny bylo 

habsburským mocnářstvím od roku 1878 okupováno a „teprve“ v roce 1908 anektováno. I 

poté si však toto území zachovalo v rámci Rakousko-Uherska své specifické postavení.  

Autorka navíc evidentně považuje období Velcovy přítomnosti v Sarajevu (mezi léty 

1896–1920) za jednolité. Ani na jednom místě si neklade otázku, jak Velc hodnotil tuto 

pohnutou dobu ve svých mnohačetných textech, jak jí interpretoval, či zdali se během dvaceti 

pěti let nějak měnily jeho názory a postoje. Velc přitom dorazil do Sarajeva v době 

rakouskouherské okupace, sledoval zdejší neuvěřitelně dynamický hospodářský rozvoj a 

následnou anexi ze strany habsburské mocnosti. Určitě jej musel velmi výrazně ovlivnit 

pozdější atentát na následníka trůnu a výbuch první světové války. Ferdinand Velc, který 

období konfliktu prožil v Bosně a Hercegovině, navíc v Sarajevu zemřel dva roky po skončení 

války. Zažil tedy i rozpad mocnářství a vznik nezávislého Československa.  

Z hlediska formální struktury nelze práci nic vytknout; je rozčleněna do dvou 

stěžejních kapitol: „Podíl Čechů na kulturním vývoji Bosny a Hercegoviny“ a „Ferdinand 

Velc“ s šesti tematickými bloky vázanými k jeho činnosti. V samotném úvodu uvádí Čoričová 

výčet pro ní stěžejních titulů, které ale nepodrobuje jakémukoliv rozboru či kritice. Její text se 

např. opírá o diplomovou práci D. Spívalové, která se věnovala prakticky identickému tématu, 

tj. osobnosti a dílu Ferdinanda Velce a jeho významu pro českou etnografii a folkloristiku. 

Ani jednou větou se ale Čoričová vůči této práci nevymezuje. Nerozvádí, v čem je její 

bakalářský projekt oproti textu Spívalové odlišný či inovativní. Pouze nepřesvědčivě 

argumentuje, že práce Spívalové „nezahrnuje celou jeho rozmanitou činnost“ (a v tom patrně 

měla být její práce odlišná). Odkazy na jiné sekundární tituly nesou řadu nedostatků. Na 

jednom místě studentka uvádí kromě jmen autora i název celé práce, jinde odkazuje pouze na 

autora práce bez uvedení názvu. Úvodní část práce neobsahuje ani rozbor „velmi plodné 

publikační činnosti Velce“, který – domnívám se – mohl být hlavním cílem jejího výzkumu. 

Čoričová pouze zmiňuje, že přispíval do mnoha novin a časopisů (Nada, Zlatá Praha, 

regionální noviny Slánska, sarajevské noviny, časopis Klubu českých turistů, Špachtle atd.). 



Po přečtení první kapitoly věnované Čechům v Bosně a Hercegovině je zarážející její 

název, neboť autorka zde pouze výčtem uvádí statistické ukazatele počtu Čechů v Bosně a 

pak jmenovitě vykazuje „nejznámější Čechy“, aniž by se jakkoliv vyslovila k avizovanému 

tématu „podíl Čechů na kulturním vývoji“. Navíc lze jen stěží souhlasit s klasifikací priorit, 

pro něž sem podle Čoričové noví dosídlenci přicházeli: „exotická Bosna a Hercegovina lákala 

nové osídlence svou rozmanitostí fauny a flóry, obrovskými přírodními zdroji, kulturním 

dědictvím a bohatými zvyky, ale také (tj. až na posledním místě, pozn. oponenta) i kvůli větší 

možnosti profesního uplatnění.“  

Druhá a stěžejní kapitola se již věnuje jeho jednotlivým aktivitám počínaje malířstvím 

(to byla ostatně profese, kvůli které Velc dorazil učit na sarajevské gymnázium), přes 

fotografování, publicistiku, bibliografickou práci a propagaci turismu. Autorka zde 

vyjmenovává jednotlivá díla a výstavy, jichž se Velc zúčastnil. Čtenář se ale již nedozví, kde 

bral Velc inspiraci, co ovlivňovalo jeho tvorbu, či zda se nějakým způsobem propojovaly jeho 

výtvarné počiny s texty, které psal. Autorka přitom na některých místech (bohužel však jen 

okrajově) upozorňuje na velmi zajímavé skutečnosti. Tak např. v jedné poznámce pod čarou 

(č. 51) uvádí Velcovu reflexi národnostního napětí mezi bosenskými Srby a Chorvaty a jeho 

postřeh, že „tento nešťastný boj bude nejvíce překážet každému pokroku“. Je na škodu, že 

právě z takových střípků a jejich interpretace není schopna sestavit pestřejší mozaiku. Ve 

zbývajících podkapitolách se situace od předchozích kritických poznámek nikterak neliší. 

Autorka nám sděluje, co napsal, nafotil, či shromáždil, aniž by zkoumala jeho motivy, či 

rozebírala jeho vyslovované názory. Samotný závěr je pak variací na teze vyslovené v úvodu, 

které byly velmi vágně rozvedeny ve stěžejních kapitolách.  

Vlastní kapitolu kritiky tvoří práce s citacemi. Domnívám se, že pro kontinuitu textu 

není příliš šťastné dokládat dlouhé citované pasáže v poznámce pod čarou v úplném znění 

v originále. Stejně tak rušivě působí nejednotnost odkazů na poznámku pod čarou. Jednou je 

uveden správně za čárkou či tečkou, jindy před, přičemž není zřejmé, jakým pravidlem se 

autorka řídila.  

Na základě výše konstatovaného musím s politováním uvést, že předkládanou 

bakalářskou práci nemohu doporučit k obhajobě.  

 

 

 

V Praze dne 25. srpna 2014    oponent práce PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. 


