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Diplomová práce Ivany Skendriji představuje text, o němž lze uvažovat nejen v rovině odborné, ale 
také v rovině badatelské osobnosti. Volba tématu, regionu i způsob zpracování v sobě propojují 
zájem, přístup i rozmach autorky. Ivana Skenderia si jako oblast svého zájmu vybrala krsnou slavu, 
kterou praktikují obyvatelé Bosny a Hercogoviny, deklarující se v srbské národnosti. Zvolené téma ve 
výchozím kroku zaměřila na problém popisu rituálu a konstruování identit, byť v řadě momentů tento 
úzký zájem v rámci své práce mnohonásobně přesáhla. To znamená, že monumentální práce autorky 
má řadu rovin, které se spolu setkávají a proplétají. V tomto směru tedy autorka vnáší do hry řadu 
témat, které se spolu podílejí na konstruování obrazu krsné slavy jako produktu akademického, 
veřejného a aktérského diskurzu. Ve své podstatě autorka odpovídá na dvě klíčové otázky: Jak jsou 
v  rámci krsné slavy vyjednávány identity? a tedy Co je krsna slava pro její aktéry? Obě otázky by bylo 
lze propojit v jedinou, tedy: Jak rozumět krsné slavě dnešních bosenských Srbů, a to na pozadí 
vyjednávání identit? 
 
Práce se opírá o několik pilířů. Již na úrovni práce s literaturou je zřejmé, že autorka je neskromná. 
Rozehrává řadu témat, která chce čtenáři předložit jako stavební kameny porozumění problému. 
V prvé řadě řeší otázku vztahu identity a rituálu. Zaujímá východisko, že rituál je nejen performancí 
identity, ale zároveň tato performance je jejím konstitutivním prvkem. Odvolává se jednak na text 
Zandlové, která tvrdí, že identita je závislá na praktikách (protože je vtělená) a jednak na koncept 
vynalezené tradice, který zdůrazňuje ideologickou (nacionální) povahu rituálu v moderní době. 
Dalším tématem jsou významy krsné slavy. Jestliže autorka chápe rituál jako performanci a 
konstitutivní prvek identit, správně si klade otázku, jaké významy lze krsné slavě přičítat. Subkapitoly, 
které čtenáře seznamují s nejrůznějšími pohledy na krsnou slavu, svědčí o zaujetí autorky a jejím 
mimořádném nasazení při rešerši této literatury, jež má značný časový a paradigmatický rozsah.  
Texty dokládají, že ve svých východiscích může být krsná slava „použita“ pro konstrukci jakékoliv 
identity. Nicméně analýza studií, které se zabývají povahou krsné slavy v současnosti, dokládá, že 
klíčovou je identita etnická, nacionální či národní. Autorka pro svoji práci volí pojem etno-národní 
identita. Je to do jisté míry pochopitelné, protože zmiňované studie vztahují rituál krsné slavy 
k vyjednávání sociálních pozic skupiny v kontextu stabilizujícího se postjugoslávského prostoru a 
migrace.  
 
Ivana Skenderija však ve své práci nechce vnímat problém zúženě. Dívá se na performanci krsné slavy 
dvou vybraných rodin bosenských Srbů, aby přemýšlela o tom, jak těmto performancím rozumějí a 
jak je praktikují sami aktéři. Táže se, jak je tedy konstituována jejich identita. Na základě toho řeší 
povahu krsné slavy u obyvatel regionu, který prošel reinterpretací kolektivních identit. 
 
Odpověď na výše uvedenou otázku hledá autorka v datech, která vytvořila na základě zúčastněného 
pozorování, neformálních rozhovorů a polostrukturovaných rozhovorů. Sledovala krsnou slavu a její 
kontexty v rámci dvou rodinných skupin bosenských Srbů v urbánním prostředí Republiky Srbské, 
jedné z entit Bosny a Hercegoviny. Vytvořila famózní data, která pak představila v několika 
kapitolách, které však v podstatě směřují (dle formulovaných výzkumných otázek): 1. k popisu krsné 
slavy  a 2. k interpretaci praktik/performancí, které se podílejí na reprodukci, utváření a habituaci 
kolektivních identit. Autorce se podařilo barvitě představit shromážděná data, otevřela prostor po 
hlas aktérů a díky tomu již v popisu krsné slavy připravila prostor pro kapitoly následující. V nich pak 
ukázala, že rituál krsné slavy je performancí, která dává prostor pro zviditelňování v podstatě všech 



kolektivních identit, které se podílejí na statusu jedince v společnosti daného geopolitického 
regionu.: rodinné, lokální, národní, genderové, věkové. Je proto srozumitelný nález autorky, že v řadě 
ohledů je krsná slava používána jako potlač. Další zajímavý nález spatřuji v dichotomii pojetí krsné 
slavy. Tento svátek je jak zvykem, tak tradicí, je jak pružný z hlediska vyjednávání rodinných, 
genderových, věkových a lokálních statusů, tak jeho aktéři ulpívají i na jisté míře „tradičnosti“. Ta je 
formulována v diskurzu, jenž praktiky ukotvuje v představě předpisu, závazného a významově 
ukotveného scénáře či obsahu. Vyprávění o slavě se tak stává diskurzivní praktikou, která má velký 
význam pro formulování a ustanovování kolektivních identit. Je zjevné, že toto se týká zejména 
oblasti náboženské a etnicko-národní identity právě proto, že obě se spolupodílejí na vytváření 
politické koheze v rámci regionu (jedné ze skupin zde) a je tudíž elitami řízena a dohlížena. 
 
Práce Ivany Skenderiji pokládám za inspirativní, mimořádně kvalitní v datech. Ocenění zaslouží 
mnohé kroky, které autorka při výzkumu a psaní textu učinila. Její nasazení bylo značné. Zároveň 
nelze nekriticky trvat na tom, že kdyby autorka měla více času, rozsah práce a její vycizelování by se 
nezměnilo.  
 
Praci doporučuji k obhajobě a navrhuji výborně. 
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