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Bakalářská práce Jana Hakena má velmi ambiciózní, takřka barokní název, který obsahuje celou řadu 

témat, z nichž každé by mohlo být tématem samostatným (vhodným k analýze i na úrovni práce 

diplomové, popřípadě dokonce disertační); zároveň se částečně tematicky i geograficky vzdaluje od 

původního zadání práce, které znělo „Současná reflexe odsunu Němců v lokalitě Ašska“. 

  Z teoretického i metodologického hlediska se jedná o solidně podloženou a dobře vedenou 

práci na aktuální a antropologicky relevantní téma, který je dobře strukturovaná a přichází s celou 

řadou zajímavých zjištění.  

Určitý problém představuje ale její specifická konceptuální až oborová roztěkanost; místy je 

těžké určit, zda se jedná o práci oralhistorickou (autor používá např. koncepty jako kolektivní paměť 

a narátoři), antropologickou či snad dokonce práci z jiného sociálněvědního oboru; zde by autorovi 

svědčila určitá badatelská i kreativní disciplína. Tato roztěkanost se do určité míry projevuje i 

v důrazech na jednotlivá dílčí témata, mezi kterými je někdy částečně nesourodě přeskakováno. 

Souhrnem ale autor i přesto často dochází k zajímavým zjištěním, a na úrovni vlastního textu je 

disciplinován daleko výrazněji. 

Za další slabinu práce považuji její spíše podprůměrnou formální úpravu, která se mnohdy 

pohybuje poblíž hrany akceptovatelnosti – počínaje relativně malým rozsahem práce a seznamu 

použité literatury až po občasné překlepy a stylistické a gramatické úkroky (např. „Vietnamská 

menšina“ vs. „vietnamská menšina“, apod.); na druhou stranu jde do značné míry bohužel o současný 

standard. Ještě výraznější je relativní úspornost práce; autorovy schopnosti a zřejmě i data získaná 

během jeho výzkumu vykazují dojem velkého, ale bohužel v textu relativně málo využitého 

potenciálu; zřejmě byla práce psána na poslední chvíli. 

Na druhou stranu je práce psaná živým, erudovaným a odborným jazykem a za její velké 

pozitivum považuji její promyšlené strukturování a formulace získaných poznatků/závěrů vždy na 

konci každé dílčí kapitoly, které je u bakalářských prací nepříliš častým jevem, ale které přispívá 

k ujasnění myšlenkového postupu autora.  

 

 



K obhajobě navrhuji následující otázky: 

 

1) Vysvětlete prosím, proč a jakým způsobem došlo k částečné změně tématu práce. 

2) Kvantitativně popište velikost výzkumného vzorku narátorů a způsob jejich výběru. 

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením velmi dobře.  
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