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Celkové hodnocení (slovně) 

Psát dějiny obce ve 20. století bývá u bakalářské práce – byť se to tak zprvu nejeví – ne vždy 

snadný úkol. Úskalí se násobí ve chvíli, kdy se nezachoval adekvátní archivní fond, jak tomu 

v případě českých příhraničních oblastí obvykle bývá. Filip Brus se o to pokusil a nutno dodat, 

že velmi zdařile. Ve své práci usiluje o „mikrohistorickou sondu“. Tento metodický postup se 

pak snaží aplikovat do celé práce a to jak v pasážích, kdy se drží chronologického výkladu, tak 

i tam, kde se věnuje spíše kulturně historickým reliktům studované obce. Celek práce působí 

velmi promyšleně, výklad je živý, čtivý.  

V kontextuálních částech, kde F. Brus popisuje vývoj velkých dějin, by autor mohl být poněkud 

stručnější (byť se o stručnost snaží), někdy přejímá závěry studované literatury. Ovlivněn svými 

narátory je v některých případech i v pasážích, kde vychází ze vzpomínek pamětníků. Např. u 

konstatování, že v průběhu 80. let již nestojí nic za zaznamenání či v komentáři o harmonickém 

soužití Čechů a Němců, by bylo dobré být trochu obezřetnější. K lepšímu pochopení vývoje 

regionu, respektive pro kontext proměny krajiny a jejího využití, bych doporučil publikaci 

Zmizelé Sudety či další literaturu týkající se odsunu, přesídlení, znovu osídlení. Lépe využit 

mohl být i interpretační potenciál vývoje Jablonce nad Nisou, který jako přirozené centrum 

oblasti, doznal ve své historii 20. století zásadní proměny, a nedaleká Dobrá Voda je 

bezpochyby pociťovala bezprostředně – např. dostupnost, nezaměstnanost atp. Jak lze 

interpretovat hlasy pro komunistickou stranu v době ČSR? Nemohou být např. i německé? Co 

vlastní struktura místního hospodářství? Konjuktura či úpadek sklářství? Nelze např. využít 

prameny hospodářské komory? Zajímavé by bylo podívat se i na kontexty chalupářství, 

respektive dopadu stavby zásadních komunikací (železnice, případně R35) na osídlení v celé 

oblasti.  

To jsou však otázky, které autor, jenž se skutečně svého tématu ujal s osobním nasazením a 

pílí, může reflektovat ve svých dalších regionálních odborných studiích. 

Práci samozřejmě doporučuji k obhajobě  
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