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1. OBSAH A CÍL PRÁCE  

(stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Andrea Nedbalová přišla ve své práci se zajímavým námětem utváření makedonské národní identity 

skrze architektonické projekty Skopje 1963 a 2014. Její případová mikrostudie srovnává dva na sobě 

nezávislé projekty, které vznikly s významným časovým odstupem a za velmi odlišné (geo)politické 

konstelace. Ve své práci se autorka snaží především poukázat na to, jak byl v městském prostoru 

makedonského hlavního města Skopje konstruován národní narativ prostřednictvím vládnoucích elit a 

k jakým změnám v jejich politice došlo. Nedbalová ve svém textu pracuje s hypotézou „že urbanismu 

a architektury bylo v obou případech aktivně využito politickými elitami jako nástrojů, skrze které 

probíhala konstrukce a prezentace národní identity, avšak odlišné počáteční podmínky, kontext i 

jednání politických představitelů vedly k propagaci národní identity postavené na velmi odlišných 

základech“ (s. 3). Teoretická část vychází především z anglosaských zdrojů týkajících se národní 

identity. Na ni navazuje historický úvod ke konstituování Makedonie coby státního útvaru, národního 

uvědomění Makedonců a urbanizace především ve vztahu ke Skoji. Dále autorka ve dvou kapitolách 

vždy samostatně analyzuje nejprve projekt 1963 a dále 2014. Závěr je pak pokusem o stručnou 

komparaci obou projektů a jejich cílů především s ohledem na utváření národní identity.  

 

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

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

 

Autorka v úvodu dobře ukotvuje svůj slibný a ambiciózní výzkumný projekt, avšak poněkud 

pokulhává v kritice zdrojů, dané nejen jazykovou limitací. Zatímco se v práci objevují odkazy na 

online zdroje v anglickém i makedonském jazyce, samotná odborná literatura je již pouze v angličtině 

(a češtině). Jistě by bylo příhodné reflektovat také lokální výzkum, reakci sousedních států (zejména 

Řecka a Bulharska), ale i francouzské či německé odborné texty. Práce by získala na váze, kdyby 

autorka teoretickou analýzu obou projektů doplnila například o terénní výzkum, nebo se zabývala 

dobovou veřejnou reflexí v tisku. Přílohy jsou názorné, avšak opět (včetně současného stavu) přejaté 

z internetových serverů. 

 

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

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

  

Text splňuje nároky kladené na diplomovou práci: formátování je bezchybné a práce je opatřena 

poznámkovým aparátem a bibliografií, které se drží předepsaného stylu. Gramaticky je text rovněž 

pečlivě zpracován, totéž se ovšem nedá jednoznačně tvrdit o jazykovém projevu autorky. Čtenář téměř 

notoricky zadrhává o opakující se výklad, tvrzení a argumentaci, které by bývalo bylo dobré vyčistit. I 

přes tyto výhrady působí práce jako celek promyšleně, uspořádaně a dodržuje jednotný styl.  

 



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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práci Andrey Nedbalové považuji za originální a důležitý příspěvek v rámci jejího studijního 

programu. Zejména přitom oceňuji snahu o diachronní komparaci dvěma režimy a státními útvary 

napříč. Andrea odpovídá na zásadní otázky, které si položila, a předkládá relevantní argumenty pro 

svůj výklad. Jak jsem již uvedla výše, text by si zasloužil prohloubení práce se zdroji, ukotvení skrze 

praktický výzkum a důkladnější jazykovou korekturu. 

 

 

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

připomínky, posun od původního záměru apod.) 

 

Andrea Nedbalová svou práci průběžně konzultovala a reflektovala řadu mých podnětů a návrhů, a to i 

přes náročnost takové komunikace danou rodinným stavem autorky. I proto náležitě oceňuji 

studentčinu houževnatost, vytrvalost a kritický úsudek při zpracování značně ideologicky zatíženého 

tématu. 

 

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

 

- Jak na oba projekty nahlížejí sousední státy, především Bulharsko a Řecko? 

- Lze urbanistické projekty Skopje 1963 a 2014 srovnat s obdobnými projekty v jiných zemích? 

 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou (2).  
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