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Ivana Skanderija se rozhodla ve své diplomové práci prozkoumávat ustavování a prolínání různých 

vrstev identit a sebe-identifikací srbských obyvatel Bosny a Hercegoviny. Předmětem jejího výzkumu 

byla konkrétně „krsna slava“ - oslava svátku patrona jednotlivých rodin, kterou považuje za ohnisko 

vyjednávání, deklarace a demonstrování multidimenzionální identity současných bosenských Srbů. 

Na úvod svého posudku bych ráda vyzdvihla, že z celého textu je patrné značné zaujetí studentky pro 

téma i pro terénní výzkum, který v Bosně a Hercegovině realizovala. 

Práce má tradiční dělení na část teoretickou, metodologickou a analytickou.  

V teoretické části je nejprve stručně nastíněna moderní historie a politická, ekonomická, 

demografická a sociální situace zkoumaného regionu, tj. Bosny a Hercegoviny a specificky Republiky 

srbské. Zvláštní pozornost je věnována vývoji etno-národních identifikací obyvatel regionu v období 

konce 19. a celého 20. st. Text není zcela přehledný a hlavní argumentační linii je v něm třeba hledat - 

zřejmě jde autorce hlavně o zdůraznění toho, že v celém tomto období docházelo k jakýmsi vlnám 

zklidnění nacionálních a nacionalistických sentimentů a k jejich opětovnému vzedmutí, v extrémní 

podobě v době občanské války po roce 1991. Po válce revitalizovaná „krsna slava“ pak je chápana 

jako odraz i nástroj posilování některých rovin srbských identit, především etno-národní a 

náboženské. Teoreticky je téma uchopeno prostřednictvím konceptů identity, rituálu a tradice. 

Bohužel se Ivaně Skanderije nepodařilo jít do hloubky a tyto koncepty ústrojně propojit, takže 

teoretické kapitoly spolu nekomunikují a není zcela jasné, co je pro autorku z hlediska její 

interpretace terénu zásadní. Kapitola k Identitě (2.2.) se příliš nevydařila; definuje „kolektivní 

identitu“, aniž by se nějak zabývala jejím vztahem k identitě „individuální“ (což by totiž autorku 

pravděpodobně vedlo k tomu, že toto rozlišení je velice analyticky nepraktické) a při popisu vtělování 

identit se autorce do textu vkradly i věty, které vlastně nic neznamenají („Když popisuje situaci 

revitalizačního hnutí … a popisuje, že její aktéři potřebují mít manipulaci s etnickými „věcmi“, aby byla 

identita vtělená“, s. 25). V kapitole o rituálu (2.3.) jsou pak uváděny především různé definice rituálu 

a jejich klasifikace podle různých autorů – aniž by bylo zjevné proč, tedy jak jsou tyto definice 

potřebné pro analýzu (kde se nakonec „rituál“ objevuje v podstatě ve svém nejobecnějším významu 

„obřadu“, srov. s. 103). Další podkapitoly představují diskurzy, týkající se přímo zkoumaného obřadu, 

jeho původu, historie a významu, především diskurz expertní a náboženský. I v této části často 

postrádám vztažení definic či klasifikací k intepretaci výzkumu. Tím neříkám, že vztaženy nejsou nebo 

nemohou být – ale že to ze samotného textu není zřejmé. Poslední připomínka se týká práce 

s odbornou literaturou obecně: jednak je třeba literaturu spíše kriticky zhodnotit než se snažit o její 

vyčerpávající přehled; jednak není vhodné vykládat v Čechách dobře dostupnou teoretickou 

literaturu prostřednictvím citace ze sekundárního textu (tak např. výklad Connertona dle Zandlové, s. 



30); a je-li zmíněna studie z českého prostředí s velice podobným tématem (diplomová práce B. 

Kopecké, s. 33), pak je vhodné uvést, v čem se obě práce odlišují a co nového má přinést další bádání. 

Shrnu-li, teoretická část klouže po povrchu a působí spíše jako přehlídka definic než jako příprava 

„půdy“ pro pozdější analýzu. 

Metodologická část představuje terén, aktéry (při obhajobě by mne zajímalo, proč se autorka 

rozhodla sledovat a uvádět dosažené vzdělání informátorů). Pozice autorky není explicitně uvedena -

píše, že byla „kvůli svým osobním vazbám považována za součást ensamblu“ (s. 56), ale nevíme 

přesně, jaké tyto vazby byly; v části o etice výzkumu pak řeší potenciální problémy svého pobytu 

v terénu – nikoli ale problémy reálné, ani jejich řešení. Též anonymizace aktérů je nedotažená – 

v textu jsou jejich fotografie, genealogický strom, data narození, jakož i skutečné jméno obce, takže 

aktéři jsou relativně snadno identifikovatelní. 

Analytická a interpretační část je nejsilnější z hlediska popisů příprav a průběhu slavy, kdy se autorce 

podařilo opravdu zpřítomnit dění v terénu. Je zjevné, že byla pozorným a citlivým pozorovatelem. 

Nicméně, ačkoli osobně chápu autorčino zaujetí citacemi informátorů, které jsou velice bohaté na 

významy a drobné nuance a zprostředkovávají „autentická slova“ aktérů, přeci jen je jednou 

z dovedností antropologa „vytáhnout“ to nejpodstatnější a řečené interpretovat, nikoli pouze citovat 

(viz např. dvoustránková citace popa Danila na s. 73 – 74 a jinde).  

Interpretace již tak přesvědčivá není – v podstatě se nedozvídáme více, než co bylo uvedeno 

v teoretické části práce, tedy že revitalizovaná krsna slava je pro aktéry jak festivitou, jejímž 

prostřednictvím jsou udržovány a budovány sociální vazby, závazky a hierarchie (v rámci rodiny i 

mimo ni), tak prostředkem manifestace srbství a náboženské identity (přičemž tyto dva rozměry jsou 

v určitém napětí). Zajímavé momenty analýzy (jako např. srovnání slavy a potlače, s. 115; uznání, ba 

přímo podpora oslav slavy ze strany státu – např. zákonem ustavený den volna, s. 83; či příběh o otci 

– komunistovi, který nabádal syny, aby při účasti na slavě (kterou jim tedy nezakázal) vyplivli 

pojedené symbolické pokrmy, nabízející další možné interpretace vztahu náboženské a sociálně-

funkční roviny slavy, s. 106, a jiné) zůstaly bohužel nerozvinuty. Též závěrečné kapitoly, věnované 

méně „samozřejmým“ rovinám krsne slavy, totiž její funkci při reprodukci genderových a generačních 

pořádků, téma jen otevřely a nedotáhly – popisují, „jak to bývá“, ale nepátrají po hledisku aktérů, 

nakolik se s „tradičními“ rolemi a úlohami při oslavách ztotožňují, jak vnímají jejich narušení a co 

vůbec za narušení považují atd. (např. když slavu drží nikoli „patriarcha“ rodiny, ale třeba babička 

Vukica – co si o tom mysleli? Jak to interpretovali? A co dcera, která jde do kostela nechat posvětit 

symbolické předměty (s. 83) – co to znamená z hlediska genderových i generačních rolí a jejich 

možných redefinic? Nelze se přece spokojit jen s konstatováním aktérů, že je „spousta práce“, takže 

jde, kdo může, s. 81). Nechci říci, že závěry práce jsou banální – ale že zajímavá témata spíše 

naznačují a nejdou do hloubky. 

Za závěr mám několik připomínek k formální stránce textu: v textu chybí odkazy na webové stránky 

(např. s. 46, kde jsou uvedeny informace ze stránek Ministerstva kultury a informací, ale konkrétní 

odkaz chybí; s. 73 – poznámka 315 a jinde; odkázat v seznamu literatury nestačí, neboť např. ze 

zdroje „Crkveni kalendar“, jak je odkázáno v textu, bylo dle seznamu čerpáno ze tří odlišných stránek 

a čtenáři tedy neví, na kterou konkrétní je v text okázáno); v seznamu literatury najdeme nejednotný 

formát odkazování (velikost písma, umístění vročení, uvedení plného křestního jména atd.) a chybí 

některá literatura (shodou okolností např. práce autorky posudku); na s. 123 nepřeložené citace. 



Celkově bych tedy práci Ivany Skanderiji popsala jako „nedotaženou“. Je evidentní, že autorka se 

v terénu pohybovala s radostí a porozuměním a mnoho z toho předala prostřednictvím popisů krsne 

slavy i ve svém textu. Co práci naopak chybí je systematická práce s teoretickými koncepty, s 

metodologií výzkumu a především s poznatky z výzkumu, jejichž intepretace se zastavila v půli cesty. 

Práci tedy doporučuji k obhajobě a z uvedených důvodů navrhuji známku na hranici velmi dobře a 

dobře, v závislosti na průběhu obhajoby.  

 

V Brandýse nad Labem  

7. 6. 2015                

Markéta Zandlová 


