
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

(Posudek vedoucího) 

 

Práci předložil(a) student(ka):  Barbora Knappová 

Název práce: Historický narativ a budování identity: Muzea v Bosně a Hercegovině 
 

 

Vedoucí práce (u externích vedoucích uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): 

 

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D. 

 

 

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

 

Barbora Knappová ve své práci analyzuje historické narativy prezentované v Historickém muzeu 

Bosny a Hercegoviny v Sarajevu a v Muzeu Republiky srbské v Banja Luce, připisované do jisté míry 

autonomním entitám Bosny a Hercegoviny, od roku 1995 do současnosti. Zaměřuje se především na 

to, kým je v těchto institucích prezentovaný narativ prosazován a jaké doprovodné faktory se na jeho 

prezentaci podílejí. Teoretická část vychází především z anglosaských zdrojů k institucionalizaci 

paměti a otázce národní identity. Navazuje historický úvod do problematiky a samotná analytická část 

zabývající se vývojem muzeí, jejich správou, financováním, osvětovou, edukační a publikační 

činností, sebeprezentací a narativy expozic. Do samotného výzkumu, založeného na primárních 

zdrojích a terénním výzkumu, který autorce umožnily její jazykové kompetence, vstupuje s hypotézou, 

že obě instituce – jakkoliv odlišné – reprodukují etnicky podbarvené hegemonické narativy.  

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autorka na přináší ojedinělou sondu týkající se muzejnictví a politiky historie a paměti v Bosně a 

Hercegovině. Práce je logicky strukturovaná a koncepčně i tematicky dobře ukotvená. Plynný a 

slohově čistý písemný projev narušují pouze ojediněle překlepy v názvosloví vycházejícího především 

z lokálních jazyků. Odkazováno je náležitě v souladu s předepsanou normou. Práce by si snad jen 

zasloužila obrazovou přílohu vycházející z materiálů, které autorka během terénního výzkumu 

pořídila.  

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Text splňuje veškeré požadavky kladené na diplomovou práci, je čtivý a vzhledem k současnému 

zájmu o interpretaci a prezentaci dějin si jistě dovede získat čtenáře. I přes tyto výhrady působí práce 

celkově uspořádaně a dodržuje jednotný styl. Práci uvádí výstižný abstrakt a adekvátní klíčová slova, 

zakončuje ji obsáhlý seznam zdrojů a literatury. Zatímco jádro textu je zpracováno důkladně, je 

bohužel zřejmé, že na napsání úvodu a závěru, jakož i revizi odkazů již autorce nezbyl dostatek času. 

Tím si vysvětluji nedostatečnou argumentaci a kontextualizaci výběru zkoumaných institucí. Oceňuji 

práci se softwarovými aplikacemi umožňujícími generovat řádné a jednotné odkazy na zdroje, autorka 

by si nicméně stejně jako mnoho dalších studentů měla dát napříště větší pozor, aby v aplikaci 

manuálně upravila názvy publikací v souladu se zvyklostmi toho kterého jazyka. 

 

 



4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práci Barbory Knappové považuji za originální, dobře probádanou a čtivě napsanou. Zejména přitom 

oceňuji terénní výzkum, na nějž autorka hodlá dále navázat v rámci doktorandského studia a při 

přípravě disertace. Barbora odpovídá na zásadní otázky, které si položila, a předkládá relevantní 

argumenty pro svůj výklad. Jak jsem již uvedla výše, tato jinak velmi vyzrálá práce by si zasloužila 

lepší úvodní argumentaci co do výběru zkoumaných institucí a důkladnější jazykovou korekturu 

(především s ohledem na transkripci). 

 

 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat 

připomínky, posun od původního záměru apod.) 

 

Barbora Knappová svou práci průběžně konzultovala a reflektovala řadu mých podnětů a návrhů, a to i 

přes náročnost takové komunikace vzhledem k nutným opakovaným výjezdům do terénu. Troufám si 

tvrdit, že z předkládané práce by bylo možné vygenerovat několik odborných článků, které by se 

v případě překladu do angličtiny mohly setkat se zájmem zahraničních recenzovaných časopisů. 

V tomto úsilí jsem připravena být autorce i nadále nápomocna.  

 

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

  

- Jak může autorka obhájit výběr zkoumaných institucí? 

- Autorka na s. 6 uvádí, že si je vědoma omezeními, která vyplývají z nerovnováhy materiálu 

získaného v rámci interview. Může tento problém více přiblížit?  

 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou.  
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