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Celkové hodnocení (slovně)

Michaela Hallerová si zvolila téma, které je jí zjevně blízké a o které projevuje dlouhodobý zájem.  
Na rozdíl od předchozí seminární práce zabývající se Bratrskou jednotou baptistů v severočeském 
Brništi (KDDD 2012) se ovšem nyní pokusila vytvořit práci podstatně šířeji, synteticky zaměřenou. 
Předem je možno konstatovat, že se autorce úkol prozkoumat okolnosti návratu potomků 
pobělohorských emigrantů do meziválečného Československa zdařil. Vytvořila značně vyzrálou a
čtivou bakalářskou práci, prokazující schopnost psychologického vcítění a nepostrádající inspirativní 
myšlenky. Jen namátkou připomínám úvahy o prvorepublikovém vnímání „bělohorského a 
pobělohorského mýtu“ nebo nepochybně správné hodnocení pozemkové reformy mj. jako snahy o 
narušení kompaktního německého jazykového území, což stavělo navrátilce do velmi nešťastné 
pozice. (Zde se nechtěně nabízí srovnání s pozdějšími snahami o narušení kompaktního jazykově 
českého venkova za přispění německých besarabských vysídlenců.) Závěrečnou třetinu práce tvoří 
vhodně zvolená případová studie detailně mapující osudy reemigrantů v obci Vikýřovice na 
Šumpersku. Celkově mám k práci Michaely Hallerové spíše marginální výtky: na několika místech
bych uvítal o něco větší provázanost faktografických údajů s poznámkovým aparátem, místy pak
nepatrně větší osobní odstup od zkoumaného tématu. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o práci bakalářskou, nepochybuji, že odpovídající hodnocení je 
výborně.
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