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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):  
 
Autorka se zabývá Postupimskou dohodou a jejím významem ve znovusjednoceném 
Německu. Jako hlavní cíle práce uvádí popis právní diskuze o Postupimské dohodě a její 
roli ve vztazích mezi Německem a Polskem a Československem, resp. Českou republikou 
po r. 1989. 

 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, 

teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Téma je náročné, svým rozsahem přesahuje možnosti bakalářské práce. Práce je vystavěna 
chronologicky, první část se opírá především o reflexi některých právních posudků a 
vyjádření k Postupimské dohodě, druhá sleduje vztahy sjednoceného Německa s Polskem, 
resp. s ČSFR/ČR s ohledem na roli Postupimské dohody. Na některých místech autorka 
zbytečně rozsáhle cituje z posudků, na str. 30-31 navíc není jasné, zda se jedná o parafrázi či 
přímou citaci z rozsudku Ústavního soudu ČR. V úvodu není jasně zdůvodněn výběr 
literatury. To se týká především práce Alfonse Klafkowskiho, publikované v roce 1963 ve 
Varšavě, v jehož případě autorka bez bližšího zmiňuje jeho „politickou angažovanost“. 
Přílohy práce neobsahuje. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů 

na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Jazykově i formálně práce odpovídá kladeným nárokům. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a 

slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Přes výše uvedené připomínky považuji práci – i s ohledem na zvolené téma, obtížné svým 

obsahem i rozsahem – za vcelku vydařenou. Jedná se o kvalitní základní přehled k dané 
tematice, kterému nicméně chybí hlubší otázka či problematizace dané tematiky. Zároveň 
chybí i jasnější zasazení jednotlivých komentářů a posudků do příslušného historického a 
politického kontextu. V tomto případě se však jedná o nedostatek, vyplývající nutně 
z rozsahu a náročnosti zvoleného tématu. Zcela jasné a odůvodněné není ani ukončení 
práce Česko-německou deklarací. Otázky spojené s minulostí, které řešila Postupimská 
dohoda (odsun), se například staly předmětem diskusí opět při vstupu České republiky do 
EU. 

 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 

- Kdo byl Alfons Klafkowski a proč autorka pracuje s jeho knihou? 
- Jaké je současné hodnocení charakteru Postupimské dohody a jaký je současný postoj 

reprezentací Česka, Německa i sudetoněmeckého landsmanšaftu k odsunu a s ním 
souvisejících dalších aktů (německý majetek apod.)? 

 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Práci doporučuji k obhajobě s výsledkem velmi dobře. 
 
Datum:  8.6.2014       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. 
 
 


