
POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI
Ústav etnologie

Filozofická fakulta

univerzita karlova

Autor: Jan Haken

Název bakalářské práce: Aš, její sociátní a etnická skladba a kolektivní pamět've vztahu
k Něrnecku

Vedouci práce: Doc. Lenka Jakoubková Budilová. Ph.D.

cílenr bakalářské práce Jana Hakena bylo zmapovat vztah obyvatel Aše k sousednímu
Německu ajeho obyvatelům, se zvláštním zřetelem k poválečnému odsunu Němců. zároveň
zkoumá dopady toho vztahu na fotmování lokální identity. cíle práce byly v zásadě dosaženy.

v první části práce autor podává podrobný a fundovaný historický exkurz do problematiky

Česko-německých vztahŮ v československém pohraničí. Používá kvalitní literaturu, se kterou
umí dobře pracovat. Druhou část práce věnuje stručným dějinám obyvatelstva Aše a okoli
v PrŮběhu 20. století a nakonec shrnuje některé teoretické přístupy ke studiu etnické identity a

etnických hranic. Až po tuto část je práce Jana Hakena v podstatě spíše prací historickou. jak
metodou, tak zaměřením či výběrem literatury (což není výtka). Antropologický rozměr má
část věnovaná etnické identitě, kteráje však oproti historickým partiím výrazně stručnější.

Jan Haken Pracuje s celou řadou relevantnich sociálrrěvědních konceptťl (identita. etnicita
kolektivni Paměť). DokáŽe je dobře uchopit i zajímavě aplikovat na vlastní terénní data. práci

by však možná prospěla větší sevřenost ohniska zájmir, autor někdy trochu těká od etnické
identity přes kolektivní pamět' až po urbanistický rozvrh města, což jsou všechno témata, jež
by si zasloužila širší rozpracování (a v některých partiích mu vlastní data z výzkumu slouží jen
jako jakési náhodné, nesystematické dokresleni nápadu z literatury).

VýraznějŠÍ antroPologický rozměr práce dostává až ve třetí části, v níž autor čerpá z vlastního
terénního výzkumu. při něm využíval zejména pozorování a rozhovorů, tedy klasických
antropologických metod. z metodologické kapitoly neni úplně jasné, s kolika lidmi autor



hovořil, a data dávaj í tušit, že vzorek nebyl příliš velký. kvalitu práce by určitě zvýšilo, kdyby
délka trvání výzkumu byla delší, případně bylo terénních pobytů víc. přesto dochází autorjejich
prostřednictvim k poměrně zajimavým výsledkům. své poznatky člení do tří tematických

kapitol, zaměřených na vztah k Německu, vztah k minulosíi a vztah ke kulturní rozmanitosti

měsía. za zajimavé považuji zjištění, že pro obyvatele Aše je ve vztahu k Německu formativní
zkušenost otevírání hranice po roce l989, nikoli poválečný odsun, a vztah k Německu je u

většiny obyvatel Aše spíše pragmatický. oceňuji také snahu analyzovat téma etnické

rozmanitosti, kdy se autor snažil hovořit s ruznými etnickými menšinami ve městě. podobně

by pro lepší porozumění česko-německým vztahům při dalši analýze bylo potřeba dodat také

německou perspektivu.

slabšími stránkami práce je vedle již zminěného poměrně krátkého výzkumu také to, že byla
práce šita možná až trochu moc horkou jehlou, což je v některých partiich poznat na formální
podobě textu (občasné překlepy, gramatické chyby). ostatni stránky formální podoby práce
jsou však dobře zvládnuté: text se dobře čte, odkazování a citování je v pořádku. Autor často

PouŽÍvá delŠÍ citace z relevantních autorů, což ale většinou nijak nevadí plynulosti textu. práce

obsahuje řadu fotografií, které organicky doplňqjí text.

Celkově se jedná o práci, která má relevantní a aktuální téma, používá kvalitní literaturu a

vědecké koncepty a staví na daíech z vlastního výzkumu. Autor prokázal schopnost realizovat

vlastní výzkum a analyzoyaí svá data, pracovat s odbornou literaturou a obecně zpracovaí

odbomý text. Základní palametry bakalářské práce tak nepochybně naplňuje.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuj i hodnotit stupněm velmi dobře.
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