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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Veronika Grossová se ve své práci zabývala funkcí folklóru v konstrukci a upevňování národní identity a jeho 
využitím pro politické účely. Záměrem autorky pak bylo identifikovat změny, kterými prošly vybrané folklórní 
spolky po vypuknutí války v Bosně a Hercegovině. Soustředila se zejména na proměnu společenské a politické 
role spolků a případnou transformaci vnímání národní identity v kontextu etnického konfliktu. Na předložené 
výzkumné otázky se Veronika Grossová snažila nalézt odpovědi především na základě rozhovorů s pamětníky, 
členy vybraných tanečních uskupení.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Veronika Grossová si pro svoji práci vybrala originální a dosud téměř nezpracované téma. Z toho vyplývá 
nutnost použití primárních zdrojů, kterého se autorka zhostila zdařile. Výpovědi vybraných pamětníků využité 
jako prameny umně včlenila do analytické části textu a zkombinovala je s informacemi věcného charakteru. Tuto 
část pak také doplnila o další obrazové primární zdroje umístěné v příloze, které získala během svého pobytu 
v Sarajevu. Práce je logicky strukturovaná a postupuje od teoretické části zabývající se konceptem národní 
identity a jejím propojením s folklórem obecně k případu socialistické Jugoslávie a ideologickým využitím  
folklóru ze strany komunistického režimu až nakonec k samotné analýze identity dvou folklórních uskupení  
v období Bosenské války v obléhaném Sarajevu. Výběr zkoumaných objektů i samotný průběh výzkumu  
Veronika Grossová detailně popsala a podepřela logickými argumenty, stejně tak vysvětlila, co chápe pod  
pojmem identita spolku. V závěru odpověděla na výzkumné otázky, jež si v úvodu položila. Mé výhrady se  
vztahují k nízkému počtu provedených rozhovorů (pět), čímž se snižuje jejich výpovědní hodnota. Některá 
tvrzení autorky jsou zavádějící např. „Vedení Bosňáků se nepokoušelo etnicky vyčistit Sarajevo, ve městě 
nedocházelo k vyhánění Srbů, kteří se rozhodli zůstat.“     
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
Po jazykové stránce by práci prospěla důkladnější korektura, a to jak z hlediska stylistiky, tak gramatiky. 
V textu se dále objevují nepřesnosti při zápisu termínů v srbochorvatštině, které vycházejí z neznalosti jazyka. 
Formálně autorka přes drobné výhrady k nejednotnému zápisu citací vyhověla standardům bakalářské práce. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Oceňuji originalitu tématu a práci s primárními zdroji. Veronika Grossová přistoupila k řešení problému 
nedostatku zdrojů aktivně a prokázala schopnost vypořádat se s terénním výzkumem. Data, která během něj 
nashromáždila, jsou sama o sobě cenným příspěvkem k současnému stavu poznání o období turbulentních 
devadesátých let v postjugoslávském regionu. Její zkoumání navíc přineslo výsledek, který nepotvrzuje obecně 
přijímaný předpoklad, že vyhrocené nacionalistické tendence plně prostoupily bosenskou společnost na všech 
jejích úrovních. Z práce naopak vyplývá, že rozpad Jugoslávie a následný etnický konflikt pochopitelně 
ovlivnily chod vybraných folklórních uskupení, avšak multietnický charakter spolků zůstal zachován a 
regionální či urbánní identita převážily identitu etnickou. Jako slabší stránku vnímám samotné zpracování, které  
mohlo být svědomitější zejména s ohledem na jazykovou úpravu textu. Zároveň se zdá, že téma je natolik  
zajímavé a neprozkoumané, že by zasloužilo hlubší analýzu, kterou však parametry bakalářské práce  
neumožňují. 



 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
Objevily se ze strany nové politické elity snahy o využití folklórních sdružení pro propagandistické účely po 
skončení války? 
Existují na dané téma práce regionálních autorů, které nebyly využity z jazykových důvodů? 
Jak představitelé spolku LOLA vysvětlují svoji účast na akci Armády BiH? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
I přes drobné nedostatky práci doporučuji k obhajobě a hodnotím mezi výborně a velmi dobře podle výkonu u 
samotné obhajoby. 
 
Datum: 4. 6. 2016       Podpis: Karin Hofmeisterová 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


