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 Posuzovaná bakalářská práce se v žádném případě nerodila lehce. Většinu pasáží jsem 

M. Gagić opakovaně vracel k přepracování. Termín odevzdání se několikrát odkládal. Za 

těmito komplikacemi stály různorodé důvody. Téma bylo obtížnější, než se na počátku zdálo. 

Příslušné dokumenty jsou většinou parciální povahy; některé důležité písemné materiály se 

nedochovaly. M. Gagić se také dlouho nedokázala vyrovnat s požadavky na psaní vědeckého 

textu. Ne zcela efektivně využila svůj několikaměsíční studijní pobyt v Bělehradu. Náročnost 

přípravy bakalářské práce zprvu zjevně podcenila. 

 M. Gagić se zabývá českou komunitou v Bělehradu v meziválečném období. Šlo o 

relativně malou skupinu lidí, kteří do jugoslávského hlavního města většinou přišli za vidinou 

lepšího výdělku (ať již jako podnikatelé, řemeslníci nebo dělníci). Svůj výklad se M. Gagić 

pokusila zařadit do širšího historického kontextu (kapitola Příchod Čechů do srbských zemí a 

zejména do Bělehradu před rokem 1914). Tato kapitola však není koncipována příliš šťastně. 

Jde v zásadě o výpisky ze sekundární literatury. 

 Jádro výkladu tvoří pojednání o sociální struktuře Čechů usídlených v letech 1919-

1939 v metropoli Jugoslávie. M. Gagić se při analýze především opírala o údaje obsažené ve 

výročních zprávách Československé obce v Bělehradě. Autorka svědomitě vypsala jednotlivé 

profese. Její výklad však na mnoha místech postrádá větší zobecnění a potřebný nadhled. 

 Další kapitoly pak obsahují mj. analýzu spolkové činnosti české komunity či aktivit 

ženského spolku. Za nejzdařilejší považuji podkapitolu věnovanou zbudování a činnosti 

Československého domu a školy v Bělehradě. Seznam pramenů a literatury je sestaven 

korektně; bakalářskou práci M. Gagić doplnila šťastně zvolenými grafickými a obrazovými 

přílohami. 

 Jak z předchozího vyplývá, posuzovaná bakalářská práce se ani zdaleka neřadí 

k výborným či velmi kvalitním. Nicméně podle mého soudu splňuje základní kritéria 

požadovaná pro tento typ písemné práce. Doporučuji proto bakalářskou práci Maji Gagić 

k obhajobě. 
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