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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):  
Cílem práce je zmapování situace německých antifašistů po konci druhé světové války přibližně do konce 1946 
s důrazem na situaci na Karlovarsku 
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):  
Z hlediska vyhledání a zpracování dostupné literatury je práce na nadprůměrné úrovni, její první (větší část), 
pojednávající o situaci německých antifašistů v Československu obecně je i jasně strukturovaná. Práce je 
téměř výlučně popisného rázu. 

 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 Formální a jazykové zpracování je na nadprůměrné úrovni s minimem překlepů 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 Jak jsem již naznačil výše, jedná se převážně o popisnou práci. V tomto rámci autorka dokáže vyhodnotit 

dostupnou literaturu a na jejím základě přesvědčivě zpracovat dané téma a logicky ho strukturovat. Práce je 
tak ve své první části i čtivá a autorce se daří na vcelku malém prostoru vystihnout základní rysy dané 
problematiky. Na druhou stranu však práce postrádá jasně formulovanou výzkumnou otázku (jednou 
z možností by byly i v textu samotném naznačené rychlé proměny - a důvody těchto proměn - v přístupu 
k otázce sudetoněmeckých antifašistů ze strany čsl. státu, či rozdíl mezi obecnými nařízeními a normami a 
každodenní praxí. Neorganická je rovněž kapitola o situaci na Karlovarsku – jeden ze závěrů práce, že situace 
na Karlovarsku se nakonec nijak podstatně nelišila od celkové situace v Československu, vyvolává otázku, 
proč tedy autorka volí právě Karlovarsko jako určitou komparativní regionální sondu. A to o to více, oč 
autorka v úvodu nijak jasně svůj výběr Karlovarska nezdůvodňuje (byla snad důvodem, v dalším textu 
naznačená, vysoká podpora SdP na Karlovarsku před Mnichovem?) 

 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 Co bylo důvodem výběru Karlovarska pro porovnání s celkovou situací v Československu? 

- Jaké relevantní výzkumné otázky lze v souvislosti se zpracovanou problematikou položit, kde vidí 
autorka případná „bílá místa“ výzkumu (kromě faktografických bílých míst). 

Další dvě otázky jsou spíše typu „Kenntnisfrage“.  
- Autorka v úvodu práce přesvědčivě rozpracovává problematiku definice sudetoněmeckých antifašistů. 

Ukazuje se, že jedno vymezení bylo nesporné: totiž členství buď v komunistické, nebo sociálně 
demokratické straně. Vedla se také diskuse o případných německých odpůrcích režimu z řad příznivců 
nelevicových stran?  

- Hrála mezi německými antifašisty nějakou roli i případná národní indiference či binacionalita (Češi-
Němci)? 

 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobře 
 
Datum:  20.1.2015       Podpis: 



 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


