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Veronika Grossová si v rámci svého bakalářského projektu zvolila zajímavé a 

neprobádané téma. Předmětem jejího výzkumu se stala tzv. kulturní umělecká družstva (KUD 

– folklórní taneční soubory), která působila v Jugoslávii od roku 1945 a která kultivovala ideu 

harmonického soužití jugoslávských národů na základě hesla „bratrství a jednota“ národů. 

Grossová ve svém projektu zkoumá, co se stalo s dvěma vybranými spolky v Sarajevu 

v období bosenské války v letech 1992–1995. Válečný konflikt, ve kterém se proti sobě 

postavily vojenské síly tří konstitutivních národů (Muslimů-Bosňáků, Srbů a Chorvatů), smetl 

ideové pilíře těchto spolků, obzvláště tak silně patrné v multietnickém a multikulturním 

Sarajevu. Diplomantka zkoumá, jak obě sdružení reagovala na rozpad jugoslávské federace, 

vypuknutí války a počátek obléhání Sarajeva, rozebírá, jak se jejich členové vyrovnávali 

s touto zásadní změnou situace a věnuje se těžkostem fungování těchto spolků v průběhu 

války, postojům jejich příslušníků vůči příčinám konfliktu a proměňující se identitě těchto 

sdružení.  

Bakalářská práce, v celkovém rozsahu 47 stran (včetně příloh), splňuje všechny 

formální požadavky kladené na tento typ práce; je logicky a srozumitelně strukturovaná do tří 

kapitol. V první části práce jsou nastíněny jak teologická východiska tradic v konstrukci 

národní identity a využití folklóru k legitimizaci státního režimu, tak je ve stručném exkurzu 

představen folklórní tanec v Jugoslávii. Analytická část se zaměřila na rozbor působení 

tanečních spolků v Sarajevu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o téma velmi těžké na zpracování z důvodu absentující 

sekundární literatury, bylo nutné k výzkumu přistoupit jinou formou. Grossová se rozhodla 

provést v Sarajevu terénní šetření, jež bylo založeno na polo-strukturovaných rozhovorech se 

členy („pamětníky“) těchto sdružení. Diplomantka si vytyčila sedm jevů, které 

charakterizovaly existenci a chod sdružení (KUDů) (např. název KUDu, složení členů, 

angažovanost v konfliktu, repertoár tanců atd.). Tyto sdružující aspekty souhrnně označila 

termínem „identita spolku“. Každý z nich potom v poslední kapitole na základě zjištění z 

ústního svědectví členů uměleckých spolků v posloupnosti rozebírá a hodnotí, jak převládající 

nacionalistické uvažování bosensko-hercegovské společnosti ovlivnilo fungování tanečních 

souborů, které se programově hlásily (obzvláště pak KUDy v Sarajevu) k jugoslávské 

vzájemnosti. 

K bakalářskému projektu mám několik kritických poznámek. Provedené terénní 

šetření, respektive omezené množství uskutečněných rozhovorů (Grossová zpovídala pouze 

pět respondentů), nedokázalo v úplnosti obsáhnout zkoumanou problematiku a stejně tak 

komplexně a uspokojivě nahradit absentující odbornou literaturu a další potencionální 

prameny. V rámci nastínění historického kontextu vývoje folklórních tanců v socialistické 



Jugoslávii autorka opomenula detailněji přiblížit klíčové období před rozpadem jugoslávské 

federace (80. léta 20. století). Období bujícího nacionalismu (nejen srbského a chorvatského, 

ale i muslimského) bylo určující pro obyvatelstvo smýšlející v jiných identitárních kategoriích 

než etnických. A právě tito lidé se aktivit kulturních sdružení nejčastěji zúčastnili. Jak 

účastníci KUDů reagovaly na měnící se politickou a socioekonomickou situaci v Jugoslávii?  

Zároveň Grossová nevhodně pracuje s kategorií jugoslávské identity v období Titovy 

Jugoslávie. Na základě její interpretace (např. „Josip Broz Tito, který stál v čele státu v letech 

1945–1980, se snažil o vytvoření tzv. jugoslávské identity, která byla založena na myšlence 

rovnosti a bratrství všech zde žijících národů, odkazující ke společným tradicím“ [s. 2]; „Pod 

heslem „jednota a bratrství“
1
 měli občané potlačit svůj etnický původ a ztotožnit se s identitou 

novou – jugoslávskou“
2
 [s. 13]) vzniká zavádějící představa, že Tito usiloval o stvoření jakési 

zastřešující nadnárodní kategorie. Koncept jugoslávské identity byl sice v jistých dobách 

zvažován, ale pouze jako alternativa, nikoliv náhrada. Nakonec od něj bylo v podobě 

národnostní kategorie upuštěno, respektive možnost deklarovat se jako „Jugoslávec“ 

existovala, nicméně striktně v anacionální podobě. Proto bych v období 80. let 20. století 

namísto tvrzení o „rozpadu konceptu jugoslávské identity“ [s. 3] hovořil spíše o rozpadu ideje 

soužití a vzájemnosti jugoslávských národů. Obdobně např. věta „KUD Baščaršija i KUD 

LOLA patřily před rokem 1992 do skupiny KUDů stylizačních, a staly se nástrojem státu pro 

prezentování jugoslávské identity, čímž měla být v občanech upevňována“ [s. 18] by měla být 

reformulována. Soudím, že autorka chtěla říci, že KUDy se spíše staly nástrojem státu pro 

prezentování rozmanitosti jugoslávského multietnického prostředí 

Podobně zavádějící je i její názvosloví pro „národnostní menšinu“. V první části práce 

zmiňuje v souvislosti s rozmanitostí jugoslávských tanečních spolků národnostní menšiny 

(např. „Všechny spolky tedy uměly choreografie chorvatské, slovinské, srbské, bosenské, 

makedonské, černohorské, v některých případech i specifické tance místních menšin [s. 2]). 

Teprve na s. 16 správně uvádí, že tento výraz (národnostní menšina) oficiálně neexistoval a 

namísto něj byl používán termín národnost.  

Stylistika práce je spíše na průměrné úrovni. Některé věty nejsou srozumitelné (např. 

„etnické složení členů spolků obvykle kopírovalo lokální demografii [s. 2]; „Decentralizace v 

podobě přenesení rozhodovacích pravomocí na určité skupiny menší než celonárodní, se po 

roztržce Tita se Stalinem v roce 1948 projevila také vznikem samosprávného socialismu“ [s. 

14]). V určitých pasážích chybí citace zdrojů, ze kterých bylo čerpáno. Citace a odkazy nejsou 

v práce sjednoceny, pouze u některých je odkazováno na autora, v jiných autorka odkazuje 

pouze na název. České citace mají zvláštní citační formu s velkými písmeny u každého slova 

(např. Thiesse, Anne-Marie. 2007. Vytváření Národních Identit V Evropě 18. Až 20. Století).  

 V rozhovorech s řediteli KUDů se autorce mimoděk podařilo zaznamenat velmi 

důležitý moment, se kterým ke škodě dále nepracuje a ani se nezamýšlí, proč k němu došlo. 

Ova KUDy v průběhu války změnily svá jména: KUD Baščaršija se před válkou jmenovalo 

KUD Miljenko Cvitković a KUD Lola se zase nazývalo Ivo Lola Ribar. Pokud platilo, že 

KUDy byly původně formovány kvůli posilování jugoslávské soudržnosti, pak rozpadem 

socialistické Jugoslávie musely tyto spolky stát před zásadní otázkou, co vlastně jejich 

kulturní aktivity reprezentovaly? Domnívám se, že v tomto ohledu klíčový je záznam 

rozhovoru Grossové s ředitelem Trnkou, podle nějž je „národnost nezajímala, pouze se starali 

o kulturní dědictví. Snažili se poukazovat na to, že národnostní rozdílnosti jsou součástí jejich 

kultury“ [s. 24]. Jenže právě změny názvu spolků (Miljenko Cvitković a Ivo Lola Ribar byli 

bosenští Chorvaté, se kterými bosenská (většinově muslimská) armáda byla od roku 1993 

                                                           
1
 Toto sousloví je autorkou uvedeno v obráceném sledu – oficiálně se jednalo o „bratrství a jednotu“.  

2
 Autorka odkazuje na studii S. Majstoroviće, který ale ve svém textu nikde takto zkratkovitě neargumentuje. 

Srov. Majstorović, Stevan. “Cultural Policy In Yugoslavia: Self – Management And Culture”. Online. In Unesco 

Official Page. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001341/134196eo.pdf. 



v konfliktu) naznačovaly, že i tito programově multietnicky smýšlející ex-Jugoslávci hledaly 

pod tlakem válečné vřavy nový identitární rámec („Potřebovali jsme se nějak identifikovat s 

městem a s naším okolím, protože my jsme ti, kdo prezentují kulturu tohoto města.“ Pro 

identifikaci s městem a jeho obyvateli si tedy vybrali jméno Baščaršija – označení pro 

historické osmanské centrum města.“ [s. 22]). Grossová se měla ve své práci detailněji 

zaměřit na takové aspekty tranzice společnosti po rozpadu Jugoslávie. Hledání odpovědi na 

„identitu spolku“ v jejím podání působí poněkud šablonovitě. Co tedy představovalo jednotící 

prvek „identity“ spolků? Jak se tyto spolky vyrovnávaly s rozpadem Jugoslávie?  

Rozhodně též nelze souhlasit s tvrzením Grossové, že „vedení Bosňáků se 

nepokoušelo etnicky vyčistit Sarajevo, ve městě nedocházelo k vyhánění Srbů, kteří se 

rozhodli zůstat [s. 4]. Antropologické výzkumy začaly v poslední době odkrývat i tuto temnou 

stránku dění v obklopeném Sarajevu. Současně by autorka měla vysvětlit, co znamená její 

výraz „politika ponárodňování“ [s. 11]? 

Výše vyřčené poznámky však nic nemění na skutečnosti, že si Veronika Grossová 

vytvořila na výzkumu neprobádaného tématu solidní podklad k dalšímu studiu působení 

kulturních institucí v Bosně a Hercegovině. Závěrem tedy konstatuji, že diplomantka dodržela 

základní kritéria bakalářské práce a doporučuji jí k obhajobě s hodnocením velmi dobře – 2. 
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