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

 

Bakalářská práce M. Beránkové se zabývá rolí lokálně působících občanských spolků (v 

různé právní formě) při obnově a péči o kulturní dědictví chebských Němců po roce 1989. Po 

příslušném historickém úvodu s důrazem na jejich „zdvojený“ poválečný osud (odsunutí a 

jejich organizace, resp. v Československu pozůstalí) se autorka zaměřuje na konkrétní 

instituce a jejich aktivity, např. Společnost Aloise Johna, Bund der Eghalanda Gmoin, Bund 

der Deutschen-Landschaft Egerland, Společnost Baltasara Neumanna, resp. na konkrétní 

projekty jako např. obnovu poutních areálů Maria Loreto a Maria Kulm (Chlum sv. Maří) a 

také na institucionální podporu místních i nadregionálních veřejných institucí (státní správa, 

muzea, galerie, Česko-německý fond budoucnosti, Euregio Egrensis). Vychází z logického 

předpokladu, že otevření hranic po r. 1989 umožnilo, navzdory některým nově vyvstalým 

politickým problémům, intenzívnější kulturní výměnu - a v jejím rámci i kulturní transfery (a 

to i v oblasti tzv. živé kultury), které vedly k probuzení zájmu o zdejší dosud zanedbávané 

kulturní dědictví. To pak ovlivnilo i posílení a redefinici regionální identity u dnešního 

obyvatelstva.  

 

 

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

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

 

Pro zpracování tématu se autorka teoreticky inspirovala teorií kulturních transferů, tak jak 

v souvislosti s obnovou kulturního dědictví českých Němců byla konkrétně aplikována i u 

některých starších vědeckých, výstavních a konferenčních projektů (Tomáš Velímský, 

Kristina Kaiserová, Elisabeth Fendl, Petr Lozoviuk aj.). Práce je postavena na poměrně 

reprezentativním souboru pramenů a literatury, vzhledem k epidemiologické situaci 

posledních měsíců nemohl být ovšem proveden orálně-historický výzkum (okres Cheb patřil 

k nejpostiženějším v ČR). Ocenit je třeba vhodně zvolené ilustrace a mapový doprovod. 

 

 

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

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

 

Jazykový projev práce i příslušné formální náležitosti (citace, grafická úprava atd.) odpovídají 

nárokům kladeným na tento typ kvalifikační práce. 

  

 



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

slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práce Martiny Beránkové přináší dobrý přehled dané problematiky, ilustruje i dynamiku 

kulturních transferů, které na jedné straně podléhají generačním změnám (zejména u 

německých aktérů doma i za hranicemi, konkrétně u církevně-náboženských aktivit a 

projektů), na straně druhé jsou však místními obyvateli dále rozvíjeny, multiplikovány a 

transformovány.  

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

Během rozpravy by se autorka mohla podrobněji zmínit i o některých aktivitách již zaniklých 

(např. nadace Evropské Komenium založené zesnulým historikem F. Boldtem), resp. i o 

redefinici některých kulturních forem a festivit, kdysi výlučně německých a 

německonacionálních (obnovené Valdštejnské slavnosti v Chebu). 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Bakalářskou práci Martiny Beránkové doporučuji k obhajobě a navrhuji její klasifikaci 

v rozmezí A-B (v závislosti na výkonu během ústní obhajoby). 

 

 

Poznámka: Kontrola originality práce dle protokolu URKUND: 8 % Similarity 

 

V Mariánských Lázních 6. června 2021   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. 


