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

Cílem posuzované práce je „odhalit průběh obnovy chebské tradiční kultury s ohledem na občanské iniciativy 

zdola“, hypotézou textu pak je, že „iniciativu bezprostředně po pádu železné opony převzaly spolky Chebanů ze 

SRN“ (obojí str. 9). Autorka dále formuluje dvě podotázky: „do jaké míry mezi… dvěma skupinami Chebanů 

[Heimatvertriebene a Heimatverbliebene] vznikla spolupráce a jaké byly její cíle bezprostředně po pádu 

totalitního režimu.“ a „do jaké míry byla česká strana vůči aktivitám chebských Němců v 90. letech [20. st.] 

otevřená.“ (str. 10). 

 

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

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

Autorka předkládá poctivě rešeršovanou kompilační práci, založenou na kvalitní sekundární literatuře, 

obohacenou o informace z původních dokumentů německých spolků. Svou náročností text splňuje požadavky 

kladené na bakalářské práce Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Kontrola 

protiplagiátorským systémem URKUND nezakládá důvodné podezření, že by práce byla v rozporu s příslušnými 

standardy IMS FSV UK. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Text je napsán čtivým jazykem, prakticky bez překlepů; práci doprovází mnoho řádně citovaných map a 

fotografií, které podstatným způsobem obohacují textovou část. Citační norma je použita bez chyb, snad jen 

poznámky se v českém jazykovém prostředí píšou systematicky až za interpunkci (str. 9 a další). 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práce je napsaná na originálně zvolené téma, rešerše i samotné sepsání textu byly evidentně provedeny s velkou 

erudicí a pečlivostí. Lze formulovat snad dvě minuciózní výtky. 1) V úvodu může čtenář nabýt dojmu, že se 

jedná o dvě případové (mikro) studie téměř antropologické povahy: „v hlavní části ukážu na příkladu záchrany 

dvou poutních míst a jejich ukotvení v novém česko-německém kontextu různost osob a institucí, které se do 

obnovy zapojují“, str. 11/12), ve skutečnosti jde spíše o – v dobrém slova smyslu – klasické dějiny českých 

Němců na příkladu Chebska a obnova poutních míst hraje svým rozsahem spíše ilustrativní roli. 2) Autorka 

sklouzává k deskriptivnímu stylu výkladu, místy navíc dělenému do kratičkých kapitol, to však lze vysvětlit 

povahou samotného tématu a potřebou sdělit detailní empirické údaje.  

 

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

1) Je možné brát případ Chebska jako pars pro toto „odsunu“ Němců z celého tehdejšího Československa, resp. 

jejich kulturního návratu po roce 1989, nebo se v některých bodech vymyká? 

2) Jak byste hodnotila současný stav „nápravy“ tragédií a křivd 20. století na Chebsku v kontextu 

středoevropském, evropském, resp. světovém? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně A nebo B, velmi dobře C nebo D, dobře E, nevyhověl F):  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení známkou A.  

 

Datum: V Praze dne 7. června 2021     Podpis: David Emler, m. p. 


