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Posudek na bakalářskou diplomní práci Mikhaila Pashkeviche, Dějiny jako argument. Spory o 

výklad minulosti v černohorské politické debatě v období referenda o nezávislosti v roce 2006, 

Praha 2017, 68 s., rkp. 

 

Pro bakalářskou diplomní práci si Mikhail Pashkevich zvolil zajímavé a nosné téma. Na 

základě analýzy reprezentativního vzorku dobových černohorských periodik se snažil zjistit, 

nakolik byla v době těsně před referendem o nezávislosti Černé Hory ve veřejném diskursu 

přítomná témata z národních dějin a nakolik se jejich prezentace a interpretace lišila v tisku 

provládním a v novinách opozičních.  

 Takto stanovený výzkumný cíl považuji za správný. Jako zcela korektní hodnotím 

zvolený okruh pramenů. Na počátku našeho století na názory a postoje černohorských 

občanů jistě zásadním způsobem působil především rozhlas a ještě více televizní 

zpravodajství. Vliv tištěných médií byl v porovnání s těmi elektronickými výrazně nižší a 

zasahoval relativně omezený okruh populace (lze předpokládat, že zejména vzdělanější 

městské vrstvy). V rámci času vyhrazeného přípravě bakalářské práce by však výzkum 

televizního vysílání nebyl uskutečnitelný. Média jsou vybrána reprezentativně, chronologický 

(zhruba tříměsíční) záběr výzkumu dostatečný. V textu mi však chybí podrobnější a 

především výstižnější charakteristika jednotlivých analyzovaných tiskovin. Odkaz na 

stanovisko evropské pozorovatelské mise nepovažuji v tomto ohledu za příliš průkazný. 

Zahraniční pozorovatelé nelze vnímat jako objektivní autoritu. Při hodnocení přípravy 

referenda a při sledování jeho průběhu brali minimálně v potaz zájmy klíčových velmocí.    

 Autor uvádí relevantní seznam sekundární literatury. Uvedenou historiografickou, 

etnografickou a politologickou produkci nejen registruje, ale hlavně zná. Důležitá je však 

především jeho bezpečná orientace ve všech, i málo známých zákoutích černohorské a 

jugoslávské historie. Pashkevich současně - zřejmě nevědomky  - předpokládá, že v labyrintu 

černohorské historie se stejně dobře jako on vyzná i čtenář. Soudím, že i poučený zájemce o 

Pashkevichem zkoumanou problematiku nebude vědět, co znamená nejen termín Rovačká 

republika, ale též například pojem komité.    
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 M. Pashkevich koncipoval interpretaci poznatků získaných výzkumem racionálně. 

V úsporném, stylisticky lépe než solidně napsaném textu rozebírá a porovnává přístup 

projugoslávských (prosrbských či srbských) listů se stanovisky novin, které propagovaly 

nezávislost Černé Hory. V jednotlivých kapitolách se tak věnuje rozboru interpretace 

problému nacionální identity černohorské populace, hodnocení černohorské vládnoucí 

dynastie, přístupu k událostem spojeným s připojením Černé Hory k Srbsku v roce 1918; další 

části bakalářské práce jsou pak zaměřeny na výklad recepce druhé světové války, kmenové a 

rodové paměti a konečně na období federativní a třetí Jugoslávie. Okruhy zvolených 

problémů jsou nosné. V textu však chybí vysvětlení, proč právě jimi se Pashkevich zabýval a 

proč další ponechal stranou. Není tedy například jasné, zda v černohorském společenském 

diskursu v období bezprostředně před referendem scházely například spory o tradici 

středověké Duklji nebo debaty o roli Černé Hory v balkánských válkách, či je autor, aniž by 

čtenáři vysvětlil proč, do výkladu nezařadil.      

 Pashkevich interpretaci černohorské historie, a to mnohdy velmi překvapivou, 

specifickou i bizarní registruje, shrnuje, v hodnoceních a soudech je však dosti lakonický. 

Tato poznámka neznamená výtku. Hlavním poznatkem Pashkevichova výzkumu je zjištění, že 

s dějinnou matérií se v politické propagandě nakládalo v Černé Hoře v roce 2006 všemi 

stranami instrumentálně a zcela libovolně, lépe řečeno svévolně.  Nemělo by většího smyslu 

zjišťovat, které z antagonistických politických seskupení se v propagandě odchylovalo od 

historické reality více a které pouze o nuanci méně. Plně přitom souhlasím 

s Pashkievichovým hodnocením obsaženým v krátkém závěru, podle kterého umná 

manipulace s historickou argumentací patřila k jednomu – nikoliv ovšem klíčovému – z 

obsáhlé množiny faktorů, o něž Djukanović a okruh jemu nejbližších osob opřel svůj úspěch 

nejen v referendu, ale i v celé své - až závratně dlouhé - politické kariéře.   

 Autor musel během tří krátkých let bakalářského studia slovem a písmem zvládnout 

dva sobě blízké slovanské jazyky. Očekával jsem, že se to přirozeně odrazí na formální kvalitě 

textu. Byl jsem v tomto ohledu velmi příjemně překvapen. O dobré stylistické úrovni již řeč 

byla, podobné platí o gramatických pochybeních. Pokud pomineme častou absenci diakritiky, 

v textu nalezneme pravopisných chyb méně, než bývá v bakalářských pracích obvyklé. 
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 Text předložený Mikhailem Pashkevichem plně odpovídá nárokům kladeným na 

bakalářskou diplomní práci. Doporučuji ho tedy jednoznačně k obhajobě. Přimlouvám se 

také o to, aby autor text po nevelkých úpravách text jako celek publikoval.   

 

navrhovaná známka: výborně 

  

 

 

V Sezimově Ústí, 26. srpna 2017   doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. 


