
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

(Posudek oponenta) 

 

Práci předložil(a) student(ka): Bc. Andrea Nedbalová 

Název práce: Přestavby Skopje a formování makedonské národní identity 

 

Oponoval (u externích oponentů uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): PhDr. Ondřej Žíla, 

Ph.D.  
 

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

Andrea Nedbalová si v rámci svého diplomového projektu zvolila velmi důležité, aktuální, byť 

v kontextu studia vývoje zemí bývalé Jugoslávie poněkud opomíjené téma: otázku formování 

makedonské národní identity na příkladu proměn urbanistického vývoje Skopje. V diplomové práci 

sleduje dva ústřední momenty, které zásadně ovlivnily charakter výstavby tohoto města: obnovu 

Skopje po velmi silném zemětřesení v roce 1963, které představovalo nejničivější přírodní katastrofu 

v jugoslávských dějinách (zničilo takřka 80 % městské zástavby) a přestavbu města v rámci 

bombastického projektu „Skopje 2014“, který vtiskl jeho centru novou tvář. Na základě těchto dvou 

výrazných architektonických proměn urbánní zástavby zkoumá Nedbalová souvztažnost mezi 

utvářením městského prostoru, jeho architekturou a formováním národní identity. Současně mezi 

oběma přestavbami Skopje (1963 a 2014) a makedonskou národní identitou hledá i ideologickou 

spojitost.  

 

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

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

 Práce je srozumitelně vystavěna a má logickou strukturu rozčleněnou do čtyř kapitol. 

V prvních dvou autorka vymezuje teoretické přístupy (především otázky přístupů k formování národní 

identity a jejich diskusi), představuje využitou literaturu a nastiňuje nutný historický kontext 

„makedonské otázky“ a počátků formování makedonské národní identity. V ústředních dvou 

kapitolách se poté věnuje odděleně rozboru okolností, jež doprovázely přestavbu Skopje po 

zemětřesení v roce 1963 a analýze následků architektonického projektu „Skopje 2014“.  

Zdroji, o něž se diplomová práce opírá, jsou vedle primárních pramenů v podobě zpráv a 

analýz internetových portálů, již pouze urbanistické a architektonické plány přestaveb Skopje. 

Primární prameny však v práci tvoří spíše doplněk; ústřední část projektu se opírá především o 

příslušnou sekundární literaturu. V souvislosti s nastavením výzkumu očekávané sociologické šetření, 

které by se zaměřilo na ověření autorčiných tezí a výzkumných otázek, nebylo realizováno. Přestože 

autorka prostudovala většinu základních titulů věnovaných dějinám Makedonie v českém a 

anglofonním prostředí, domnívám se, že je na škodu, že opominula několik pro její výzkum velmi 

podnětných prací. Především bych upozornil na magisterskou práci M. Mujanoviće (A země se třásla: 

reflexe zemětřesení ve Skopji roku 1963 a v Banja Luce roku 1969), na níž mohla Nedbalová navázat, 

či se vůči ní vymezit. Opomenuty zůstaly rovněž tituly předního znalce Makedonie Ulfa Brunnbauera. 

Z četnosti citovaných prací je současně dobře patrné, které tituly byly při sestavování textu určující. 

Domnívám se, že v diskusi literatury měla autorka právě tyto tituly detailněji kriticky rozebrat a 

vymezit se vůči nim (Danforth, Herold, Lechler, Kouba aj.).  

  

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

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

Text je obzvláště v prostřední části práce zbytečně rozvleklý, deskriptivní a zatěžkaný častým 

opakováním stejných, či rozváděným již vyslovených myšlenek (např. s. 29, 38, 49, 50, 51, 59, 60, 63, 

88). Postrádá tak sevřenější tvar. Je rovněž otázkou, zdali finální redakce textu neprobíhala ve spěchu, 

neboť na některých místech jsou prakticky identická tvrzení, která by měla být při závěrečné redakci 

odstraněna (např. 38, 43). Celkový výsledek diplomové práce poněkud oslabuje i její spíše průměrná 



stylistika. Některé větné konstrukce nejsou příliš srozumitelné. Další formální nedostatky ale práce 

nevykazuje.  

 

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

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Nedbalová vychází z ústřední teze, že teprve „od vzniku federativní Jugoslávie začalo období 

formování národní identity makedonského národa“ (s. 2). Toto konstatování je vzhledem ke 

skutečnosti, že teprve Titův režim nově uznal a formálně institucionalizoval Makedonce jako jeden 

z jugoslávských národů, správné. Nicméně se domnívám, že autorčino hledání „ideologické spojitosti“ 

mezi oběma přestavbami Skopje a budováním makedonské národní identity obsahuje jisté úskalí. 

Zatímco zničená Skopje v roce 1963 byla znovubudována v duchu ideálů socialistické Jugoslávie, kde 

byl vedle oficiální politiky bratrství a jednoty národů kladen důraz na solidaritu a modernizaci, cílil 

projekt „Skopje 2014“ na upevnění ústředního historického narativu, který retrográdně hledá 

těžkopádnou spojitost makedonského národa s antickým obdobím. Ve svém pojetí tak tento výklad 

upřednostňuje etnické Makedonce a s drobnými výjimkami ignoruje přítomnost albánského elementu, 

který může v dnešní době tvořit až třetinu obyvatelstva. Obzvláště v prvním případě tedy nešlo až tak 

o budování makedonské národní identity per se, jako spíše o artikulaci vybraných prvků makedonské 

národní identity a její využití v prezentaci širší jugoslávské myšlenky (jejíž nedělitelnou součástí byla i 

albánská komunita). Nedbalová si těchto rozdílů v následcích přestaveb Skopje 1963 a 2014 sice 

správně všímá, upozorňuje na ně a popisuje je, nicméně hlubší pozadí těchto zjevných ideologických 

rozdílů nastavení přestaveb v obou obdobích detailněji neanalyzuje.  

Pro diplomantku je hlavním důvodem „formování makedonské identity“ v 90. letech 20. 

století pocit mezinárodního ohrožení ze strany sousedních států (spor s Řeckem o název státu, postoj 

Bulharska k makedonskému národu a Makedonské republice) doplněný o destabilizující element na 

vnitropolitické scéně: soužití Albánců a etnických Makedonců. Z těchto důvodů dle Nedbalové 

„jednání politiků postupem času tíhlo stále více k nacionalistické rétorice, která dle volebních 

výsledků měla ohlas také mezi obyvateli“ (s. 61). Přestože se s tímto konstatováním vesměs shoduji, 

viděl bych ale důvody k proměně makedonské národní identity spíše v opačné posloupnosti. 

Domnívám se, že zcela zásadní roli v tomto ohledu hraje právě albánská komunita, ale taktéž autorkou 

nezmíněné rozsáhlé korupční aféry a další skandály dlouhodobě vládnoucí VMRO-DPMNE, která se 

ve snaze odvrátit pozornost jinam o to více přimkla k platformě nacionalismu. V této souvislosti bych 

proto polemizoval i se zvoleným názvem, který práce nese. Obrat „formování“ spíše vystihuje 

počátek, tedy zahájení tvorby identity, a je tedy přespříliš statický. Za druhé pak soudím, že se nejedná 

o souvztažnost přestaveb Skopje a „formování“ makedonské národní identity jako spíše o otázku, jak 

se zprvu formující, posléze proměňující, či posilující (tj. reformulující se) národní identita promítla 

(promítala) do charakteru městské zástavby. Myslím, že toto autorka velmi dobře vystihuje na závěr, 

kdy konstatuje, že „političtí představitelé ze strany VMRO–DPMNE nepovažují dědictví z roku 1963 

za reprezentativní součást makedonské národní identity, (a) naopak pokládají za žádoucí změnit 

kulturní a historické dědictví v centru města, a to dosti zásadním, historizujícím způsobem“ (s. 95). 

Vztah mezi oběma zkoumanými projekty bych ale nehodnotil jako „spojitost“, jak činí autorka, ale na 

základě vymezení v 90. letech politickými elitami VMRO-DPMNE spíše jako základní rozdílnost. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

 Autorka by měla při obhajobě specifikovat konstatování, že „i přesto, že politická situace v 

době největšího rozmachu národních hnutí na Balkáně nebyla makedonskému národu nakloněna, 

snahy o vyhranění makedonské národní identity byly značné“. Nedbalová by měla dále vysvětlit tezi, 

že na socialistické období je „odkazováno kriticky jako na dobu, kdy začala být v návaznosti na 

koncentraci podpory do Skopje silně znatelná monocentralita Federativní republiky Makedonie“ (s. 

33). Jak tato teze souzní s plánem modernizace jugoslávského hospodářství a jednotlivých regionů, 

jehož ústředním charakteristickým prvkem měla být nivelizace znatelných rozdílností nejen mezi 

republikami, ale i mezi jednotlivými regiony? Objasnění by si zasloužila i věta: „volba plánů, stylů, 

urbanistického plánování, ale také ideologie, se kterou byla rekonstrukce (v roce 1963) prezentována, 

formovala národní cítění“ (s. 47). Šlo v tomto případě výlučně o formování makedonské národní 

identity, či o širší podporu, kterou zastřešovalo budování jugoslávské společnosti? Nedbalová totiž při 



hledání spojitosti mezi výstavbou města po zemětřesení a formováním makedonské národní identity 

dochází k závěru, že „zůstává otázkou, do jaké míry byly tyto myšlenky úspěšné na domácí scéně, 

tedy jak moc se s nimi identifikovali sami obyvatelé Skopje a tento „slavný moment“ převzali jako 

součást své národní identity“ (s. 51). Domnívám se, že právě toto je zcela zásadní bod, na který jsem 

již výše upozorňoval, a na nějž by se autorka měla ve své analýze obzvláště soustředit. Diplomantka 

by rovněž měla vyargumentovat, o co se opírá její teze, v níž konstatuje, že „více méně stabilizovaná 

politická a ekonomická situace (po roce 2001) nasvědčovala tomu, že by toto směřování (vývoje 

v Makedonii) mohlo vést k reálným výsledkům“ (s. 62). Na závěr by mě zajímalo, zdali byl ve Skopje 

realizován detailnější sociologický výzkum, který by sledoval, jak se k projektu „Skopje 2014“ staví 

tamní obyvatelstvo?  

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práce je hodnotná především v prokázání, nakolik rozdílně probíhala přestavba města v roce 

1963 a po roce 2014. Právě ukázka protikladných postojů tehdejších a nynějších vládnoucích 

politických elit k formování a reformulování makedonské národní identity (a vlivu na charakter 

přestavby) je klíčovým zjištěným autorky. Navzdory výše uvedeným kritickým připomínkám považuji 

diplomovou práci Andrey Nedbalové za poctivě zpracované dílo a doporučuji ji k obhajobě 

s hodnocením velmi dobře – 2.  

 

Datum: v Praze 14. 6. 2017       Podpis: 

 

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. 

 

 

 

 


