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1. OBSAH A CÍL PRÁCE:  

 Ústředním cílem předložené práce je osvětlit, jaký vliv měl vznik Československé republiky v říjnu 

1918 na soužití Čechů a Němců v Kašperských Horách. Autorka zabírá širší časový kontext a po stručném 

vylíčení historie Šumavy a zejména města Kašperských Hor se ve svém líčení vrací k událostem roku 1908, kdy 

radikalizace národnostních táborů na obou stranách zažila své první vyvrcholení v souvislosti s výročním 

zasedáním Böhmerwaldbundu, které se konalo právě v Kašperských Horách. Těžiště práce pak leží v událostech 

roku 1918 a zejména října-listopadu tohoto roku, kdy většinová německá komunita ve městě odmítla připojení k 

nově vzniklému Československu a nejen se vyslovila, ale pokusila se i aktivně přičinit o připojení města, resp. 

okresu jako součásti tzv. Böhmerwaldgau k Německému Rakousku. Své líčení autorka dovádí do podzimu 1918, 

tedy do faktického začlenění Kašperských Hor a jejich okolí do československého státu, a nesleduje delší 

časovou perspektivu, která by umožnila postihnout, zda a jaké změny do vzájemného soužití Čechů a Němců 

vnesl vznik československého národního státu a tedy změna ve vzájemné mocenské hierarchii obou národů 

vnesl. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ:  

 Autorce nelze upřít snahu postihnout jí zvolené poměrně komplexní a tudíž nejednoduché téma, ale 

celkový výsledek je dosti hubený. Ve faktografickém ohledu to není nic nečekaného, neboť práce na regionální 

témata opřené o zpravidla nečetnou sekundární literaturu bez vytěžení dalších zdrojů (dobový tisk a zejména 

archívní prameny) nové poznatky ani přinést nemohou. Větším problémem je, že autorka nedokázala téma lépe 

koncepčně uchopit. Ambici má slušnou a klade si řadu - možná až zbytečně moc - otázek, ale nepředkládá na ně 

explicitní odpověď, zčásti proto, že při zvoleném záběru práce a rozsahu poznatků to prostě nejde, zčásti ale 

proto, že nebyla dostatečně důsledná. Čtenář tak nedostane jasnou odpověď na základní pracovní otázku, jak se 

po vzniku republiky změnilo soužití Čechů a Němců ve městě (s. 8). Ani se dokonce nedozví, co autorka pod 

pojmem „soužití“ chápe a na jakých sociálních (či případně ekonomických, politických, kulturních apod.) 

fenoménech a procesech chce jeho (případně proměnlivou) kvalitu vůbec zkoumat. Spokojuje se jen s 

konstatováním stavu „duchovního a politického rozchodu Čechů a Němců“ (s. 9), jenže ten, jak sama ukazuje na 

událostech roku 1908, existoval již dříve, minimálně od této doby, ale spíše ještě předtím. Sama se ptá, zda tyto 

události neovlivnily česko-německé soužití více než převrat v říjnu 1918, který v Kašperských Horách nakonec 

proběhl sice s několika krátkodobě internovanými, ale hlavně bez násilí, obětí či újmy na majetku; byl tedy v 

lecčems méně dramatický než události roku 1908. V zásadě tedy na otázku obsaženou v názvu práce odpovídá 

záporně, z práce samotné to ale čtenář musí složitě spíše dedukovat. Navíc pro kvalifikační práci je obrat o 

„duchovním a politickém rozchodu“ příliš obecný a jako analytická kategorie neupotřebitelný. Autorka by měla 

vysvětlit, co tímto obratem vůbec chápe. Stejně vágní zůstává výsledek její snahy představit, jakou roli v česko-

německém konfliktu v Kašperských Horách sehrávala podpora z většinově české Sušice a jaký vliv mělo lokální 

správní centrum na průběh státního převratu v Kašperských Horách. Odborná literatura se sice shoduje v názoru, 

že impulsy pro radikalizaci často prerindustrálních komunit žijících po léta v těsných sousedských (a začasté i 

rodinných) vztazích často (ovšem ne vždy, jak ovšem mylně naznačuje autorka) přicházely zvenčí, z anonymity 

větších měst či vzdálených politických center, ale situace státního převratu jako jeden z dokladů pro toto tvrzení 

není zcela vhodná: že v podmínkách přechodu státní moci špičky místní veřejné moci a správy jsou delegovány z 

lokálního správního centra, je jen logické, jinak to ani nejde. Ve výsledku práce nakonec zůstává u sice místy 

zajímavého, ale pohříchu jen deskriptivního líčení událostí října 1918 a následujících dní na jednom konkrétním 

místě. O postojích obou národností v kritickém bodě jejich dějin se čtenář nedozví nic, co by nevěděl, a proměně 

jejich soužití vůbec nic. 

 Ve formě jakéhosi dovětku autorka doplňuje paletu forem vzájemného soužití (či nesoužití) o vylíčení 

místních mariánských poutí. Domnívá se, že slavnost, přinejmenším po dobu svého trvání, oba národy 

„spojila“(s. 10) a že nacionalismus „šel stranou“ (s. 43). I zde práce končí u konstatování, ale nepokouší se o 

nějaké vysvětlení. 



 Zcela záhadné je, proč autorka v úvodu tvrdí, že vývoj česko-německého soužití chce zkoumat pomocí 

diskurzívní analýzy. Budí to dojem, že chtěla vyhovět požadavku na jasné metodologické ukotvení své práce, ale 

očividně si s tím neví rady. Měla by tedy vysvětlit, které aspekty jejího tématu by bylo možné pomocí tohoto 

přístupu zkoumat. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

 Do mistra pera má autorka daleko, ale očividně se seriózně snažila o kultivovaný jazykový projev a 

pečlivou jazykovou redakci. Rovněž formální úprava práce je celkově bez závad. Jen v případě seznamu 

pramenů a literatury by bylo dobré dát prameny, jak to bývá obvyklé, na první místo, poté uvést monografie a 

studie (včetně sborníkových či autorských kapitol v monografiích). 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

 Jak vyplývá z dosud řečeného, celkový dojem z předložené práce může být sotva jiný než značně 

matný. Ocenit je nutné odhodlání autorky pustit se do nejednoduchého tématu, méně však dosažený výsledek. 

Závažným nedostatkem je nezvládnutá koncepci práce, v níž se vytyčená otázka do vysoké míry míjí se 

skutečným tématem i ohlášenou metodou zpracování. Vytknout je také nutné některé, byť nepříliš četné chyby v 

textu, např. větu „S rebely se nevyjednává.“ nepronesl kníže Windischgrätz v 70. letech 19. století, ale v roce 

1848, v 70. letech už nežil. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 Možné otázky při obhajobě vyplývají z posudku, takže jen rekapituluji: 

- Co lze chápat pod pojmem „soužití“ a na jakých konkrétních sociálních aspektech či procesech lze vztah dvou 

národů zkoumat? 

- Jak chápat a charakterizovat „duchovní a politický rozchod“? 

- Co je diskurzívní analýza a pro které aspekty zvoleného tématu by její užití bylo účelné / možné? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 I když práce zůstala za očekáváním, je nutné pozitivně hodnotit aktivitu a snahu, kterou autorka při 

jejím zpracováním vynaložila. Je na posouzení zkušební komise, zda práce odpovídá nárokům kladeným na FSV 

UK na bakalářské práce, osobně bych se přimlouval, aby v případě kvalitní obhajoby byla hodnocena stupněm E 

(dostatečně). 
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