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Předkládaná magisterská diplomová práce zpracovává téma nejen literární, ale druhotně 

předkládá prostřednictvím analýzy literárních textů téma dodnes citlivé pro dva jihoslovanské 

národy - Chorvaty a Srby - které byly historicky svedeny do mnohdy nechtěného sousedství, 

konkrétně ve zvoleném regionu Dalmatské Záhoří (Dalmatinska Zagora). 

1. Stanovení cíle 

 

Autorka v úvodu stručně seznamuje s oblastí Dalmatského Záhoří, upozorňuje na bohatou 

literární tvorbu zdejších rodáků národnostně příslušných k chorvatskému i srbskému původu a 

konstatuje, že v chorvatské společnosti je dodnes jejich soužití i kulturní vklad vnímán ne 

zcela objektivně a mnohdy pokřiveně. Autorka si jako jeden z cílů klade objektivní 

zhodnocení literární tvorby autorů pocházejících ze Záhoří, kteří ve svém literárním díle 

reflektují téma vzájemných vztahů. Pro svůj záměr posluchačka zvolila čtyři romány tří 

prozaiků, z toho dvou Chorvatů a jednoho Srba, které byly vydány v druhé polovině 20. 

století a zachycují velmi konkrétně válečné události na zmíněném území, které měly 

genocidní rozměr nejen okupačních sil vůči okupovanému obyvatelstvu, ale Jihoslovanů 

navzájem. Záměrem posluchačky je tematizace komplikovaných vztahů mezi chorvatským a 

srbským etnikem především během války i po ní, analýza jednotlivých děl a komparace 

z hlediska literární hodnoty a tematického zpracování. Autorka upozorňuje, že si v práci 

neklade za cíl podrobný „rozbor historických skutečností, ale jejich obraz a zpracování 

v románech své doby, které se v současné době nachází spíše na okraji zájmu jak ze strany 

literární kritiky, tak ze strany laické veřejnosti“ (s. 11). 

Autorka touto prací podává v českém prostředí první ucelenější studii o literatuře oblasti 

patřící Republice Chorvatsko, která však patří dvěma národním literaturám. 

 

2. Stručné uvedení do historicky podmíněného etnického, náboženského a politického 

konfliktu mezi obyvateli daného regionu 

 

Jak již zmíněno, předkládaná práce je v českém prostředí první studií, která se věnuje, byť jen 

v regionálním rozsahu, literárnímu zpodobení válečné situace. Proto autorka svou práci 

rozdělila do dvou celků, z nichž kapitoly druhá a třetí tvoří jeden úsek práce osvětlující jednak 

historické důvody srbského osídlení na chorvatském území, společné dějiny až do konce 

druhé světové války a jednak mapující společenský, kulturní a literární kontext v chorvatském 

prostředí po druhé světové válce. Obě kapitoly – Region Dalmatska Zagora i Literární a 

kulturní kontext (s. 12-25; 26-35) slouží především jako informativní vhled do problematiky, 



jíž se práce týká. Stručnost nese s sebou jistá zjednodušení, jak historických faktů, tak i 

literárních procesů, ovšem informativnost poskytuje českému čtenáři možnost lepší orientace 

po složitosti reality, i jejího literárního zpracování. Pro samotnou studii je velmi prospěšné 

upozornění na významné autory pocházející ze Záhoří, kteří reflektující ve svém díle region v 

poválečné realitě. 

 

3. Analýza vybraných beletristicky zpracovaných příběhů soužití Chorvatů a Srbů v 

Záhoří během druhé světové války a sumarizace závěrů plynoucích z předchozí 

analýzy 

 

Druhý celek obsahuje analýzu děl (Obraz chorvatsko-srbského soužití v Zagoře v jednotlivých 

románech, s. 36-61 a Závěr, s. 62-65). Analýze jsou podrobeny poměrně detailně romány 

chorvatských autorů Vojina Jeliće a Joza Laušiće, které nesou jak v uměleckém ztvárnění (ve 

stylu meziválečného realismu), tak ve složitosti osudů a počtu jednajících postav naléhavou 

výpověď prožitých traumat, avšak tato díla jsou odsouzena mezi dnes nečtená díla. Jinak 

s tématem i s literárními postupy pracuje srbský spisovatel Jovan Radulović, jednak mnohem 

mladší autor a jednak talentovaný „neorealista“, který historické téma vkládá do aktuální 

reality osmdesátých let minulého století, aby naznačil onen paradox nedořešených válečných 

situací i tragédii člověka, který nepatří ani do jedné komunity – k rodné v cizí zemi, ani 

přináležející k zemi původu své matky. Analýza Radulovićova románu je stručnější než tří 

předchozích děl. Souvislost časově vzdálených obrazů či jejich symbolika není zpracována 

dostatečně výrazně. Závěrečná komparace námětů, typizace postav, výběr klíčových epizod, 

či morálních postojů aktérů dává pozitivní výsledek předchozí analýzy. V této části vyznívá 

jednoznačný protiválečný apel zkoumaných děl.  

 

Bibliografie přináší tituly seriózních literárněhistorických a historických zdrojů k politickým i 

kulturním dějinám Chorvatska, především chorvatské a spolehlivé české. Internetové zdroje 

jsou vybrány s ohledem na objektivní informace. K problematice chorvatsko-srbských vztahů 

je dohledatelné velké množství nejrůzněji neseriózních a pochybných informací, těm všem se 

posluchačka vyhýbá. V případě kritiky pofidérních zdrojů je autorka skoupá, respektive 

nepouští se do polemické polohy vůči přetrvávající neobjektivnosti až hysterii některých 

pisatelů. 

 

Posluchačka doplnila práci o 4 mapy Dalmatského Záhoří, aby přiblížila lokalitu, která je 

mimo hlavní pozornost početných českých turistů navštěvujících Jaderské pobřeží. Je třeba 

kladně ohodnotit vlastní autorčiny překlady citovaných úryvku, neboť ani jedno 

z analyzovaných děl nebylo přeloženo do češtiny.    

 

4. Hodnocení práce 

 

Studentka pracuje s velmi choulostivým tématem s odstupem a nadhledem absolvovaného 

magisterského studia literárněhistorického modulu na oboru JVES. Přináší do českého 

prostředí ucelenou informaci o dramatickém průběhu druhé světové války na národnostně 

smíšeném prostoru tehdejšího Nezávislého státu Chorvatsko, aby mohla lépe osvětlit literární 



zpracování konkrétní válečné reality v dílech autorů srostlých s daným regionem, zařadit 

jejich dílo do kontextu chorvatské literatury, kam patří nejen autoři původem Chorvaté, ale i 

Srbové pocházející z tohoto kraje Chorvatska a píšící o jeho obyvatelích.  

     

Posluchaččin záměr je zřejmý, oslovila ji skutečnosti válečného konfliktu během rozpadu 

Jugoslávie na konci 20. století, kdy neřešené, zamlčované a pokřiveně interpretované 

historické křivdy rozpoutaly již jednou prožitou nenávist mezi Chorvaty a Srby zejména 

v tomto zkoumaném regionu. Autorka se však vzdala ve své práci politizace a aktualizace 

tohoto problému. Upozornila na historické podhoubí jeho vzniku a na konsekvence, které 

válečné dění mělo na přeživší aktéry, které po válce stihl osud ne vždy nadšených budovatelů 

komunistických zítřků a atmosféra politicky uměle udržované národnostní svornosti.  

 

Posluchačka ve své práci splnila zadané cíle, někdy formulovala svá tvrzení poměrně 

lakonicky, jindy je pouze naznačila, nejpřesvědčivější je v závěrečném shrnutí výsledků 

analýzy. Zvolené téma osvětluje jednu z nejtragičtějších podob války, kdy proti sobě stojí 

sousedé mluvící společným jazykem Tato skutečnost je trvalým mementem nejen pro obě 

etnika, ale i pro všechny Evropany, kteří se v současné době pokoušejí rozdmýchávat etnické 

nepokoje. Hodnotím tuto práci zejména jako výzvu k návratu k mravním hodnotám, 

k pravdivému nazření dějin i současnosti. 

 

Práce splňuje požadavky kladené na magisterskou diplomovou práci ve smyslu prokázání 

schopnosti samostatného zpracování tématu i z hlediska prezentace tématu více méně 

neznámého pro českou veřejnost. Práci doporučuji k veřejné obhajobě. Při návrhu 

klasifikačního stupně beru primárně v potaz rozhodnutí posluchačky představit v českém 

prostředí neznámý výsek chorvatské a srbské literatury, což hodnotím stupněm výborně, 

zároveň autorčina určitá stylistická opatrnost, respektive obava formulovat vlastní tvrzení 

razantněji, posouvá hodnocení k stupni velmi dobře.  
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