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

 

 

Předložená práce si klade za cíl analyzovat proměny parametrů křehkého česko-německého soužití 

v šumavském městečku Kašperské Hory na počátku 20. století, resp. ve zlomovém roce 1918. Jedná se 

o mikrostudii (avizována je „diskurzívní analýza“), ukotvenou na prospektu „velkých“ dějin, s hlavní 

výzkumnou otázkou „Jak se změnilo soužití Čechů a Němců před a po 28. říjnu 1918?“. Vztah české 

menšiny (podporované ovšem výraznou českou majoritou v nedaleké Sušici) a německé většiny není 

sledován kontinuálně, nýbrž na základě rozboru vybraných klíčových událostí, které podle názoru 

autorky česko-německý konflikt v této lokalitě nejvíce ilustrují: národnostních potyček v souvislosti 

s valnou hromadou Böhmerwaldbundu v Kašperských Horách v r. 1908, resp. událostí 2. poloviny 

roku 1918, tj. vyhlášení československého státu a následných snah místních Němců o přičlenění 

k Německému Rakousku (Deutschösterreich). K těmto konfliktním tématům autorka přiřadila rozbor 

místní mariánské pouti o svátku P. Marie Sněžné, která i v nacionálně vypjatých dobách české i 

německé etnikum sbližovala. 

 

 

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

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

 

Téma práce je poměrně náročné, vyžaduje kritický rozbor dvojí perspektivy událostí – a dvojí 

perspektivy dochovaných pramenů a literatury. Na práci s archivními prameny autorka rezignovala, 

kritický rozbor použitých soudobých pramenů (např. lokálního tisku), regionální historické literatury i 

základních historických prací k tématu v úvodu bohužel téměř chybí (čtyři velmi stručné odstavce jsou 

na s. 9-10). Korpus pramenů a literatury je víceméně reprezentativní, chybí ovšem některé důležité 

práce o tzv. národnostních spolcích (pomineme-li citovaného P. Judsona), např. z pera M. Waice, J. 

Balcarové, P. Haslingera aj. Práce sice má logické uspořádání, avšak trpí řadou asymetrií: k roku 1908 

chybí zarámování „velkými“ dějinami, které jsou naopak ve vztahu k roku 1918 až příliš podrobně 

(1/4 celkového rozsahu bez příslušenství) nepříliš přesvědčivou kompilací ze základních historických 

titulů. Autorčino avízo, že její metodou bude „diskurzívní analýza“, není v úvodu nijak ve vztahu 

k vybranému korpusu pramenů specifikováno. Autorčin rozbor ovšem podle mého názoru diskurzívní 

analýzou není, jedná se spíše o poněkud nedůslednou historickou komparaci časově a prostorově 

definovaných jevů (1908 versus 1918; německé prostředí v Kašperských Horách a v Sušici). 

 

 

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

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Práce je napsána živým jazykem, který na některých místech přechází do „žurnalistické“ polohy, která 

pro daný žánr práce není příliš vhodná; rušivě působí občasné gramatické chyby. Odkazy na prameny 

a literaturu jsou provedeny standardním způsobem, na s. 9-10 ovšem chybí (zřejmě je má nahradit 

závěrečný seznam). Práce nemá seznam zkratek, přesto je autorka někdy (a nevhodně) používá, např. 



ONV pro okresní národní výbor v roce 1918 (tuto zkratku je vhodné používat až pro národní výbory 

po r. 1945).  

 

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

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Kladně lze hodnotit zejména výběr tématu práce, její mikrodějinné partie nejsou ovšem vždy uvedeny 

do kontextu obecnějších historických procesů (rok 1908). Z textu není vždy jasné, jedná-li se o 

parafrázi z pramene české nebo německé provenience, přechody mezi použitými zdroji (s jejich 

různými nacionálními preferencemi) jsou často příliš plynulé. Z věcného hlediska se autorka dopouští 

některých simplifikací, např. u uvedení důvodů, které vedly k vyhlášení Deutschösterreich (s.21), či 

v časovém vymezení konference ve Versailles (ta trvala celý rok, proto stěží mohli Češi koncem roku 

1918 čekat, „jak dopadne lednová konference Versailles“). Neobratně působí i použití termínu 

„církevníci“ (s. 39, koho tím autorka myslí?) či zjištění, že „mše i kázání probíhaly jak v českém, tak 

německém jazyce“ (tamtéž; mše mohly být tehdy slouženy jen v latině – národní jazyk se mohl 

uplatnit jen v kázání či v doprovodném lidovém zpěvu). 

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

 

 Autorka by měla vysvětlit, jak a proč používá v textu termín „nacionalista“ či „český/německý 

nacionalismus“ (podle názoru oponenta příliš široce a nereflektovaně). 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Bakalářskou práci Terezy Uhlich doporučuji k obhajobě a navrhuji její klasifikaci stupněm „C“. 

 

 

 

V Mariánských Lázních 28. srpna 2010 

 

 

        (PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.) 

 

 

 

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. 

 

 


