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1. Zgodność treści pracy z tematem: Tak, praca jest zgodna z tematem 

 

2. Układ i konstrukcja pracy  

Praca składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów i zakończenia, które w pełni obrazują 

założenia pracy. Przyjętą strukturę pracy należy określić jako poprawną.  
 

3. Ocena merytoryczna pracy  

Strona merytoryczna pracy jest poprawna. Aktualny stan badań został dobrze przedstawiony, a 
literatura obejmująca trzy zasadnicze obszary badawcze: teorię miejsc pamięci, życie i 

beatyfikację G. Hirschfeldera, a także pokazujących tło w ujęciu geograficzno-historycznym, 

dobrana została w sposób poprawny. Pewien niedosyt może wzbudzać skąpość literatury 

polskojęzycznej odnoszącej się do dziejów Dolnego Śląska po 1945 r., a także nowych 
mieszkańców tego terenu. Na podkreślenie zasługuje wykorzystanie źródeł oral history, które 

nie tylko wzbogacają stronę faktograficzną pracy, ale także dowodzą znacznej aktywności w 

pozyskiwaniu nowych informacji, ich analizy i przetwarzania. Nie budzi umiejętność 
analizowania i syntetyzowania ustaleń historycznych, chociaż można odnaleźć niekiedy 

historyczne nieścisłości, np. s. 24: Mur został obalony 9 listopada, a msza w Krzyżowej 

odbyła się 12.11.1989 r. Ta cezura oznacza, że na stopień popularności Krzyżowej, a tym 
bardziej na jego wybór na tzw. Mszę pojednania w zasadzie obalenie muru nie miało 

jakiegokolwiek wpływu,– to był zbyt krótki okres czasu. Poza tym plany wobec Krzyżowej, 

tzn. restauracja tego miejsca, wspomnienie o Kręgu z Krzyżowej pojawiło się w środowisku 

inteligencji polskiej i niemieckiej już w połowie lat 80. XX w.  
 

 

4. Poprawność metodologiczna pracy:  

Pod względem metodologicznym praca jest poprawna. Zarówno problemy badawcze, jak i 

postawione hipotezy nie budzą wątpliwości. Jako pozytywną stronę pracy uznać należy 

zwrócenie uwagi na różnice interpretacyjne polskiej, niemieckiej i czeskiej historiografii na 
temat historii tegoż obszaru.  

W opracowaniu brakuje jednak informacji o nowych mieszkańcach, tzn. z jakich konkretnie 

regionów przybyli do Kłodzka? To jest o tyle ważne, że może to skierować uwagę na 

przyczyny dla których byli oni gotowi zaakceptować niemieckiego księdza. Innym  
problemem jest poczucie pustki i chęć zakorzenienia, co jest widoczne szczególnie u ludności 

z terenów ziem utraconych w wyniku przesunięć granicznych po II wojnie światowej.  

 

5. Poprawność warsztatowa pracy:  

Praca pod względem warsztatowym, a szczególnie wykorzystania pozawerbalnych środków 

przekazu  została dobrze opracowana. Dokumentacja fotograficzna miejsca kultu wzbogaca 

stronę opisową pracy.  
 

 



6. Językowa i graficzna storna pracy: Praca napisana jest w języku czeskim i na ile jestem w 

stanie ocenić jej stronę językową jest poprawna. Nie budzi zastrzeżeń stosowanie pojęć 
typowych dla prac odnoszących się do miejsc pamięci. Pod kątem estetyki nie ma uwag 

krytycznych. 
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Obrona pracy dyplomowej powinna być traktowana łącznie z egzaminem dyplomowym. Student powinien 

otrzymać recenzję na tyle wcześnie, by w trakcie obrony mógł się ustosunkować do uwag recenzenta. 

 

 

 


