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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Práce se zabývá mapováním etnicky zabarvených historických narativů a pojetí kolektivní identity v 
Bosně a Hercegovině, který autorka analyzuje na příkladech dvou reprezentativních muzejních institucí. 
Historické muzeun v Sarajevu zastupuje primárně bosňácký pohled, typický zejména pro Sarajevo, byť do jisté 
míry obohacený snahou o zaujetí deetnizované, „občanské“ perspektivy. Muzeum Republiky srbské v Banja 
Luce pak slouží jako příklad etnicky srbské interpretace minulosti. V úvodní části práce se B. Knappová snaží o 
teoretické ukotvení práce (nacionalismus, paměť), poté se věnuje problematice muzejí, reprezentaci národních 
dějin a paměti v obecnější rovině. Odpovídající pozornost následně věnuje genezi vzájemně výlučných 
nacionálních narativů, která je pro bosenskohercegovské „prostředí fragmentované komemorace“ dlouhodobě 
typická. Poté přechází k vlastní analýze obou institucí. Zabývá se nejen způsobem, jakým prezentují minulost v 
rámci stálých expozic, výstav a v tištěných materiálech, ale také mnoha praktickými stránkami jejich 
fungováním (právní status, správní orgány, finance, kádrové problémy, osobnosti ředitelů, resp. ředitelek apod.).    

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

V úvodních kapitolách diplomové práce prokazuje B. Knappová svou obeznámenost s literaturou, věnovanou 
nacionalismu, paměti a problematice muzejnictví. Důležitým předstupněm k pochopení dalšího výkladu je 
kapitola o problematice nacionálních diskursů v historiografii o Bosně a Hercegovině, kde se mj. věnuje hlavním 
sporným bodům a kontroverzním tématům, k nimž bosňáčtí, chorvatští a srbští historikové zpravidla přistupují 
odlišným způsobem. Z hlediska metodologie jde o příklad kompexního přístupu k tématu, v jehož rámci autorka 
kombinovala sekundární literaturu a tištěné primární zdroje s terénním výzkumem, který zahrnoval návštěvy 
obou institucí a osobní rozhovory s muzejními pracovníky. Struktura práce je logicky uspořádaná a přehledná, 
bibliografie je poměrně bohatá a korektně uspořádaná.  Z formálního hlediska je práce vcelku zdařilá, ke 
konkrétním výtkám viz bod 3.  

K problematičtějším bodům patří v prvé řadě otázka samotného výběru obou institucí, resp. jejího 
nedostatečného zdůvodnění. Na s. 3.B. Knappová na s. 3 bez dalších podrobností uvádí, že právě tyto dvě 
instituce „jsou předmětem zkoumání“. Neodzvíme se, jaká je celková situace muzejnictví v BiH, nakolik jsou 
obě instituce reprezentativní, zda by se k problematice dalo přistoupit i jinak (např. zkoumat více institucí 
najednou a soustředit se na jejich prezentaci na úkor informací o jejich fungování, financování atd.). V případě 
Muzea RS v Banja Luce by zdůvodnění jeho výběru bylo poměrně snadné, v Sarajevu je situace složitější. 
Tématikou, kterou v Banja Luce pokrývá Muezum RS, se zde zabývá nejen Historické muzeum, ale také 
Národní (někdejší Zemské) muzeum. O jeho založení (r. 1888) se autorka sice letmo zmiňuje, jeho existenci po 
druhé světové válce však již pomíjí a věnuje se bez vysvětlení již jen tehdejšímu Muzeu revoluce, jak zněl 
původní název současného Historického muzea. Zemské muzeum bylo založeno jako hlavní muzeum nové 
provincie v souladu s muzejní politikou, typickou pro celou habsburskou říši (viz obdobná zemská muzea v 
Brně, Záhřebu apod.). Ačkoli bylo cíleně budováno jako neetnická instituce regionálního charakteru, ze strany 
srbských nacionalistů bylo již před první světovou válkou obviňováno z protisrbské zaujatosti. Kdyby se autorka 
neomezila na strohé oznámení o „předmětu zkoumání“, dávaly by některé informace, které uvádí, v širším 
kontextu větší smysl. Je např. logické, že dnešní Historické muzeum, koncipované původně jako muzeum 
socialistické revoluce a zaměřené na dějiny 20. století, nedisponuje prakticky předměty ze starších dob, což do 
značné míry determinuje směr jeho současného zaměření.  Bohaté a cenné sbírky ze starších období najdeme 
naopak v budově Zemského muzea (postavené českým architektem Karlem Paříkem) – mj. vykopávky z 
mezinárodně známého archeologického naleziště Glasinac, etnografické sbírky z přelomu 19. a 20. století nebo 
slavnou sarajevskou haggadu. Také Národní (Zemské) muzeum mělo mj. značné finanční a další problémy, kvůli 



nimž bylo delší dobu nepřístupné, své brány ale v roce 2015 znovu otevřelo návštěvníkům. Pokud chtěla autorka 
zkoumat ekvivalent Muzea RS v Banja Luce, měla se v případě Sarajeva podle mého názoru věnovat nejen 
Historickému muzeu, ale také Národnímu muzeu. Teprve poté by získala skutečně reprezentativní materiál, který 
zpřesnil výsledky její komparativí metody. Vzhledem k situaci je výběr jedné instituce v Sarajevu a jedné v 
Banja Luce poněkud mechanický. Nezpochybňuji tedy samotný výběr obou institucí, které jsou předmětem 
jejího zájmu. Kriticky se ale musím vyhradit zejména vůči tomu, že svůj výběr nijak nezdůvodňuje, prezentuje 
ho jako automaticky daný. Postrádám také zmínky o obecnějším kontextu muzejnictví v Bosně a Hercegovině, 
resp. specializovaných institucí, které se zabývají podobnou problematikou a obdobím, jako dvě muzea, která 
autorka zkoumá (mj. Muzeum Sarajeva, Muzeum sarajevského atentátu, Židovské muzeum v Sarajevu, muzea 
Hercegoviny v Mostaru a v Trebinji apod.).  

V diskusi o specificích vývoje bosenskohercegovského pojetí nacionálních identit (s. 20) chybí zmínka o 
osmanském systému miletů, jehož existence ovlivnila směšování konfesní a etnické identity, které je pro místní 
prostředí charakteristické.  

Na s. 21 se objevuje paušalizující tvrzení, že „chorvatská historiografie a historický diskurs nejsou v prostředí 
Sarajeva ani Banja Luky, kde se nachází zkoumaná muzea, relevantí a z tohoto důvodu se jimi práce nezabývá.“  
V Sarajevu ve skutečnosti působí hned několik historiků chorvatské národností s mezinárodním renomé, kteří se 
zpravidla vyznačují nacionálně tolerantnějším přístupem (mj. vč. Ivana Lovrenoviće, kterého autorka cituje). 

Na s. 82 v souvislosti s Muzeem RS a jeho převažujícím zaměření na dějiny Srbů konstatuje, že „Teritoriálnímu 
celku Bosny se naopak výstavy nevěnuji, výjimku v tomto ohledu představovala výstava Bosna na fotografiích 
Rudolfa Brunera.“  Autorka už nedodává, že zmiňovaná výstava prací českého fotografa Rudolfa Brunera -
Dvořáka, působícícho v BiH za za rakousko-uherské éry, byla ve skutečnosti připravena českými institucemi 
(nejprve byla vystavena v Brně), nikoli bosenskosrbskou stranou.  

Postrádám zmínku o tom, že se koncentrační tábor Jasenovac, jemuž je v Muzeu RS dlouhodobě věnována 
prominentní pozornost, vůbec nenalézá na území BiH, nýbrž v sousedním Chorvatsku. Tato skutečnost není v 
rámci hodnocení celkového zaměření muzea (vč. zaměření geografického, kterému autorka věnovala 
odpovídající pozornost) jistě zcela bez významu.  

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Autorka na větším počtu míst nepříspustně počešťuje nejrozšířenější koncovku srbochorvatských příjmení (č 
místo ć). Podle zásad české transkripce se ale původní znak zásadně zachovává. V srbochorvatštině se obě 
hlásky liší i zvukově, proto se také jinak zapisují. V neposlední řadě může být použití č místo ć nesprávně 
pochopeno jako doklad slovinské nacionální identity dané osoby! Záměna ć za č jako jeho zdánlivý ekvivalent se 
objevuje i v jiných případech (Šačir místo Šaćir aj.). V poznámkách pod čarou a v bibliografii používá B. 
Knappová i v citacích z češtiny a srbochorvatštiny, zjevně pod vlivem angličtiny, v rozporu s pravidly velká 
písmena („Malý Český Člověk a Velký Český Národ“, „Ko Smo Mi Bošnjaci“). To je ovšem v obou jazycích (i 
v řadě  dalších jazyků, např. ve francouzštině) nepřípustné. Chyba je o to markantnější, že práce samotná je 
psána v češtině. Na s. 36 dochází k problému v psaní velkých písmen v názvech dobových institucí („dům Krále 
Petra I. velikého osvoboditele“, „Národní muzeum chorvatské krajiny“). Ve druhém případě je psaní zavádějící i 
proto, že nejde o krajinu v obecném slova smyslu, nýbrž o konkrétní geografickou oblast (Krajina). Slovo 
„krajina“ je v češtině a srbochovatštině sice homonymní, nikoli však synonymní (znamená „hranice, pohraničí“, 
pro „krajinu“ v českém slova smyslu se používají mj. termíny „pejzaž“ nebo „krajolik“). Na s. 37 najdeme 
„Státní etnografické muzeum Bosenské krajiny“, pro jeho pozdější název pak autorka volí pro změnu všechna 
písmena velká - „Muzeum Bosenské Krajiny v Banja Luce“, na s. 51 a několikrát i dále je zase „Bosenská 
krajina“. Na s. 53 se Špiro Bocarić hned v následujícím řádku mění v Bocaroviće, Milosavljević ze s. 53 v 
Milosavlječe na s. 54. Na s. 77 se objevují „Ustašové“ místo „ustašovci“. Na s. 29 „genocidální“ místo 
„genocidní“.  K otázce středověké církve bosenské (s. 22) mohla kolegyně Knappová v příslušné poznámce pod 
čarou odkázat na klasickou monografii V. A. Finea. K diskursu, v jehož rámci jsou v srbském prostředí od 80. let 
20. století srovnávány osudy Srbů a Židů, mohla na s. 25 spíše než B. MacDonalda citovat práci Marka 
Živkoviće Serbian Dreambook: National Imagination in the Times of Milošević, která se mu věnuje podrobněji. 
Krystalicky čistým příkladem práce, která tématizuje dějiny bosňáckého národa jako sérii opakovaných pokusů o 
jejich vyhlazení, je spíše než relativně umírněný přehled bosenských dějin Mustafy Imamoviće, který Knappová 
cituje na s. 27, kniha Fuada Saltagy Da li je genocid sudbina Bošnjaka?.



4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Za problematické považuji především nedostatečné zdůvodnění výběru obou institucí, které je v úvodu 
prezentováno jako jednoznačná a fakticky automatická volba, což rozhodně neodpovídá skutečnosti. Domnívám 
se, že kritérium parity (1 instituce ze Sarajeva, 1 z Banja Luky) je spíše mechanické a nereflektuje skutečnost, že 
záběru Muzea RS odpovídají v Sarajevu dvě instituce: Národní muzeum (dříve Zemské), které pokrývá období 
do první světové války (vč. archeologie a etnografie) a Historické muzeum (dříve Muzeum Revoluce), které se 
zabývá dějinami 20. století. Ačkoli je práce celkově zdařilá, pomíjení výše uvedené skutečnosti vytváří místy 
poněkud deformovaný obraz: z autorčina výkladu by se dal vyvodit závěr, že Muzeum RS a tím i bosenskorbská 
muzeologie má širší časový záběr a věnuje větší pozornost i starším obdobím, zatímco sarajevský (primárně 
bosňácký) výklad akcentuje moderní dějiny.  Bez zmínky o tom, že Muzeu v RS nedpovídá v Sarajevu jen jedna 
instituce, si čtenář odnese poněkdu deformovanou představu o celkové situaci. Námitky proti autorčinu 
rozhodnutí vybrat si dvě instituce by možná nemusely padnout, pokud by se o tomto kontextu v úvodu řádně 
zmínila a svou volbu patřičně zdůvodnila. 

Pomineme-li problém selekce, práce je celkově nesporně kvalitní. Prezentaci minulosti v rámci vybraných 
institucí dokázala Knappová přiblížit a porovnat velmi zdařile. Ačkoli na konkrétních příkladech přesvědčivě 
dokazuje, že jsou obě muzea zatížena nacionálním výkladem, není toto tvrzení jen paušálním odsudkem. 
Historickému muzeu neupírá snahu o neetnický, občanský a nezaujatý pohled, který možná není vždy dokonalý, 
přesto jej nelze neregistrovat. Muzeum RS má výraznější nacionalistický náboj, z analýzy B. Knappové ale 
vysvítá, že se v některých aspektech liší od současného revizionistického proudu srbské historiografie a 
nacionálního diskursu, v jehož rámci došlo k rehabilitaci a glorifikaci četnického hnutí. Je zřejmé, že v Bosně a 
Hercegovině (resp. v srbském a bosňáckém prostředí, o Chorvatech to platí méně) je nadále pozitivně hodnoceno 
partyzánské hnutí a obě komunity mu jen přičítají odlišné významy (nacionální apropriace v případě Srbů, 
aktualizace a ideové spojení s válkou v 90. letech v případě Bosňáků). Za silnou stránku práce považuji také 
značnou pozornost, kterou autorka věnovala zasazení muzejních aktivit do konkrétních souvislostí místních 
mocenských, sociálních a finančních vztahů. Úspěšně se tak vyvarovala nešvaru mnoha prací, které se 
soustřeďují na popis nacionálního diskursu a jeho projevů, jako by neměl žádný vnější kontext ani příčiny. V 
této souvislosti bych vyzdvihl i pozornost, kterou B. Knappová projevuje personálním otázkám. Ve své práci tak 
mj. ilustruje význam osobního přístupu a jeho odraz v pojetí muzejních expozic a dalších aktivit.  

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 
až tři):

Viz námitky a připomínky v předchozích bodech. 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Navzdory výše uvedeným výhradám považuji práci B. Knappové celkově za zdařilou. Je založena na pečlivém 
výzkumu, přínáší nové podrobnosti a postřehy, z formálního i obsahového hlediska je zpracována kvalitně.  
Doporučuji její přijetí k obhajobě.  Navrhované hodnocení: výborně.  

Datum: Podpis:
25. srpna 2016 František Šístek, M. A., Ph. D. 


