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

 

Cílem práce je zhodnotit dopady odsunu sudetských Němců na město Kraslice, jeho společnost, 

ekonomiku a zvyky. Práce tedy obsahuje stručný úvod do vztahu Čechů a Němců v oblasti Sudet a 

popisuje jeho vývoj v průběhu 20. století. Dále se zabývá samotnými Kraslicemi a jejich vývojem před 

druhou světovou válkou. Následně se autor zaměřuje na vyhnání a odsun sudetských Němců a samotný 

průběh a dopad této události na Kraslice a okolí.   

 

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

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

 

Práce se výrazně posunula od předchozí verze, což ale není předmětem tohoto hodnocení. Autor zvolil 

strukturu, ve které popisuje nejprve makrohistorický pohled a přechází postupně do nižších vrstev a 

svůj pohled končí pohledem na mikrodějiny Kraslic. Přitom se mu podařilo zdařile udržet poměr mezi 

„velkými“ a „malými“ dějinami a ve výsledku vznikla cenná regionální studie. Přitom je linka výkladu 

dotažena až do 50. let 20. století, takže si může čtenář uvědomit míru poválečného rozvratu dříve 

úspěšného regionu.  

 

Autor se při zpracovávání tématu neomezoval jen na sekundární literaturu, ale využil také řadu lokálních 

archivních zdrojů, což představuje jednoznačnou přidanou hodnotu práce. Bohužel závěrečné sondy do 

vývoje podniků Amati a Krajka po druhé světové válce neobsahují „tvrdší“ údaje o rozsahu produkce, 

počtu zaměstnaných apod. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Po formální stránce je práce zpracována velmi dobře a precizně. Autor využil dostatečné množství zdrojů 

a řádně je cituje. Jedinou drobnou formální výtkou je seřazení seznamu autorů literatury podle jejich 

křestních jmen. 

 

Autor je formulačně velmi zdatný a výsledná podoba práce je velmi čtivá.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkově je nutné předloženou práci ocenit, protože se jedná, jak jsem již zmiňoval, o cennou regionální 

studii propojenou s „velkými“ dějinami, jejíž vytyčený cíl byl naplněn. Přitom otázka vyhnání a odsunu 

Němců a dále dopad poválečného doosidlování regionů je stále třeba potřeba dokumentovat a 

doplňovat o ní obecné povědomí. Silnou stránkou práce je jednoznačně její regionální zaměření a 

využití také místních pramenů. Slabou stránkou pak rozředěnost některých dílčích sond a pohledů. 

 

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

 

Je možné vývoj v Kraslicích a dopady poválečných událostí na strukturu obyvatelstva a průmyslu 

generalizovat? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 



 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a doporučuji dle výsledku obhajoby hodnotit stupněm B či C. 

 

 

Datum: 30. srpna 2018      Podpis: Tomáš Nigrin 

 

 

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. 


