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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Práce se věnuje vlivu nuceného vysídlení německého obyvatelstva na poválečný vývoj západočeského města 

Kraslice. Autor sleduje okamžité a dlouhodobé následky vysídlení a dosídlení města zejména v oblasti 

hospodářství a v oblasti kultury. 

 

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

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

 

Práce je z velké části založena na archivním výzkumu v regionálních i celostátních archivech a na studiu 

sekundární literatury. Její směřování k regionálním sociálním dějinám hospodářství v textu nestihlo zcela vyzrát 

a zůstalo více čí méně propracované. Zároveň je zde patrná snaha odvyprávět z chronologického příběhu Kraslic 

více než jen to, co se týká samotného tématu, což však naráží na prostorová omezení daná rozsahem bakalářské 

práce. Práci by tak bývalo bylo prospělo, kdyby se autor zaměřil jen na jednu nosnou osu, kolem které by 

vystavěl celý text. Touto osou by mohla být právě otázka hospodářských podniků a vliv jejich vývoje na 

kraslickou společnost, ale i na politické rozhodování a utváření lokální společnosti. Méně nosná a i méně 

rozpracovaná je otázka začleňování těchto oblastí prostřednictvím kulturních kódů importovaných z vnitrozemí. 

Užší zaměření na sociálně hospodářské otázky by umožnilo také práci metodologicky lépe ukotvit v příslušné 

oblasti historiografického výzkumu. Je tudíž škoda, že autor nepracoval s novější sekundární literaturou, která 

patří mezi důležité práce týkající se českého pohraničí v souvislosti s nuceným vysídlením německého 

obyvatelstva (Matěj Spurný, Nejsou jako my: česká společnost a menšiny v pohraničí, Praha 2011; Andreas 

Wiedemann, „Pojď s námi budovat pohraničí!“: osidlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952, 

Praha 2016;  Eagle Glassheim, Cleansing the Czechoslovak borderlands: migration, environment, and health in 

the former Sudetenland, Pittsburg 2016). 

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Jazykový projev je kultivovaný. Citování a odkazy na literaturu a prameny standardní. Grafická úprava 

přiměřená. Autor však nevěnoval dostatečnou pozornost vysvětlení klíčových pojmů týkajících se nuceného 

vysídlení (typu „odsun“, „vyhnání“ apod.). Zde by bylo žádoucí přesněji definovat jejich obsah (určitý pokus je 

na s. 1 v pozn. 1) a být konzistentní v jejich používání. Vzhledem k tomu, že pojmy „odsun“ a „vyhnání“ jsou 

politicky zatíženy, bylo by bývalo nutné zavést vlastní pojem, např. nucené vysídlení. Stejně tak dělení na 

„divoký“ a „organizovaný“, které se objevuje ve starší literatuře je v novějších pracích zpochybňováno v tom 

smyslu, že i „divoký“ odsun neměl jen lokální dynamiku, ale byl také organizován (ústředními) státními úřady 

prostřednictvím ozbrojených složek (s. 19). 

 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práce působí velmi solidním dojmem a splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací. Je založena 

na podrobném studiu archivních pramenů. Samotné její jádro vystavěné kolem dějin místních hospodářských 

podniků je slibné a dalo by se s ním dále pracovat. Práci by však prospělo o něco sevřenější tematické i časové 

vymezení. Bývalo by bylo potřeba také více zohlednit existující sekundární literaturu, která řeší podobné 

problémy jako tato práce. 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

1. Jaké pojmy se objevují v souvislosti s nuceným vysídlením německého obyvatelstva a jaké je jejich intenze a 

extenze? 

 

2. Je možné najít styčné body mezi touto bakalářskou prací a pracemi Spurného, Wiedemanna a Glassheima? 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B, při vynikajícím výkonu u obhajoby je možné uvažovat o 

hodnocení A. 

 

 

Datum: 20. srpna 2018       Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


