
 

 

 

 

     Posudek oponenta bakalářské práce Marka Simandla: "Odsun"  Němců z města Rumburk 

      katedra dějin a didaktiky dějepisu, pedagogická fakulta UK, Praha  2012 

 

        Nepříliš rozsáhlá bakalářská práce Marka Simandla (67 stran včetně příloh)nemá vhodný 

název. Zabývá se odsunem Němců z celého okresu Rumburk, autorovo zdůvodnění, proč zůstal 

 původního názvu (srov. s. 7), není nijak přesvědčivé. Totéž podle názoru oponenta platí o psaní 

 termínu "odsun" v uvozovkách, když v textu je tento termín psán bez uvozovek. Podobnými 

 nedůslednostmi  trpí celá bakalářská práce. 

              Většina z toho, co bakalářská práce Marka Simandla přináší nového a zajímavého, je bohu- 

 žel znehodnocena  koncepční a terminologickou neujasněností a stylistickou neobratností autora 

 (srov. např. s. 7, 45, 52 a 54). To se týká zvláště úvodu a závěru, ale částečně i vlastního textu  

bakalářské práce. V úvodu měla kritika archivních pramenů předcházet kritice odborné literatury, 

závěr je příliš stručný  a po mém soudu v něm autor bakalářské práce nemístně aktualizuje. Celý  

text bakalářské práce se hemží gramatickými chybami (včetně hrubých chyb na s. 7, 9, 12 ad.), 

vyšinutími z vazby (např. s. 8, 12, 54) a chybami v interpunkci. Tentýž autor je na jedné a téže  

straně (13) psán dvěma různými způsoby. V uvádění zkratek není systém a chybí jejich 

seznam. O stylistické bezmoci autora bakalářské práce svědčí neustálé opakování určitých sousloví 

a sloves (viz např. začátek závěru). Zklamáním byla pro oponenta kapitola 3. o antifašistech a spe- 

cialistech. Tzv. nepostradatelným odborníkům totiž věnoval Marek Simandl pouhé 2 strany. Na zá- 

věr seznamu výtek musím uvést následující:  v dobových dokumentech se psalo němec s malým n, 

ale v autorském textu musí být Němec s písmenem velkým (srov. s. 46). 

           Přes všechny uvedené i výslovně neuvedené nedostatky doporučuji bakalářskou práci Mar- 

ka Simandla k obhajobě, a to z následujících důvodů: autor práce skutečně používá archivní prame- 

ny, kriticky k nim přistupuje a pokusil se extrapolovat jejich údaje. Za cenné pokládám tabulky 

v příloze. Oceňuji také autorovu snahu o co nejobjektivnější přístup k dosud rozporně vnímanému 

tématu odsunu německého obyvatelstva z Československa. Bakalářskou práci Marka Simandla: 

"Odsun" Němců z města Rumburk proto doporučuji k obhajobě, pro její - převážně formální a 

stylistické chyby - ji však navrhuji hodnotit známkou velmi dobře či dobře (podle průběhu obhajo- 

by). 
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