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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Srovnání albánského a srbského pan-nacionalismu   

Autor práce: Vít Volný   

 

Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Předkládaná bakalářská práce Víta Volného se zabývá tématem etnického pan-nacionalismu v srbské 

a albánské společnosti, což je téma z pohledu politické geografie velice aktuální a atraktivní, ale 

zároveň také mediálně „explozivní“, u kterého hrozí tendence k subjektivním hodnocením. Nic 

takového se naštěstí nestalo, což je dáno i tím, že autor zná osobně obě dvě zkoumaná prostředí, 

ovládá jejich jazyky a k tématu přistupuje profesionálně s nadhledem výzkumníka. Vít mě s tématem 

oslovil sám a přiznám se, že mě hned na prvním setkání udivil svým přehledem o tématu a regionu. 

Další údiv ve mně vyvolalo zjištění, že paralelně studuje ještě na filosofické fakultě historii a přiznám 

se, že jsem byl z počátku trochu skeptický k časovým možnostem studia obou oborů. Nicméně 

přístup studenta k double závazku byl zcela příkladný a profesionální, přípravu i zpracování 

bakalářské práce v žádném případě nezanedbával. Na konzultace chodil připravený a ty i pro mě 

samotného byly velmi inspirativní. Důkazem jeho poctivého přístupu jsou dvě odevzdané a dle mého 

soudu kvalitní bakalářské práce (dokonce obhajované v jeden den). Rád bych ještě zmínil, že 

v průběhu studia zvládl také jazykovou stáž v Tiraně.  

Cíle samotné práce se možná zdají na bakalářskou úroveň příliš ambiciózní, ale rovnou bych 

předeslal, že se jedná jen o vstup do tématu, které je v našich akademických kruzích zatím málo 

prošlapané. Vít zde projevil své schopnosti a znalosti z obou studovaných oborů a téma pan-

nacionalismu v srbské a albánské společnosti přehledně zasadil do historicko-geografického 

kontextu. Pro neinformovaného geografa tak nabízí velmi podnětné a informativní čtení o vývoji 

teritoriálních konceptů „Velkého Srbska a Albánie“, pro historika zase přehlednou analýzu 

politických systémů současného Srbska a Albánie včetně inklinací voličů daných zemí k pan-

nacionalistickým vizím. Vše je psáno čtivým odborným jazykem bez zbytečných chyb, text je řádně 

citován a bohatě doprovázen grafickými přílohami vlastní provenience. Závěry práce samozřejmě 

vyvolávají řadu otázek, které nebyly při řešení brány v potaz či jen okrajově – ať již jsou to 

geopolitické vlivy či socioekonomické faktory, geograf by jistě mohl navrhnout rozšíření metodiky o 

prostorové analýzy volebního chování, nicméně nic z toho nebylo stanoveným cílem a autor by sobě 

i svým následovníkům další extenzí zbytečně vystřílel zásobník. Základní cíle práce, tedy srovnání 

historického vývoje a současných projevů srbského a albánského pan-nacionalismu byly splněny a 

autor tak narýsoval solidní základy pro další výzkum tématu.   
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