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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 

Cílem práce je analýza německo-polské hranice obecně a na příkladu měst Frankfurtu nad Odrou a Słubicí, 
resp. v kontextu současné iniciativy v podobě politicko-uměleckého projektu fiktivního města Słubfurt, který 
je dílem Michaela Kurzwellyho. Co se týče teoretického ukotvení, byla zvolena a využita typologie hranic od 
Liama O´Dowda za účelem objasnění, jakým způsobem jsou hranice v tomto konkrétním případě vnímány a 
která z jejich metafor převládá. Dle O´Dowda lze v souvislosti s hranicemi rozlišovat mezi čtyřmi typy 
metafor – bariérou, mostem, zdrojem a symbolem identity. Dílčí otázkou je i vztah mezi vnímáním hranice 
v rámci projektu a v evropsko-integračním diskursu. 

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

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 

Studentka v rámci předkládané práce na poměrně aktuální téma související s národní a evropskou identitou 
prokázala schopnost orientace v odborné literatuře a práce s prameny. Autorka projevila snahu o teoretické 
ukotvení práce, metodika není blíže rozpracována, ale to odpovídá charakteru předkládané práce. Práce 
s prameny a literaturou je zdařilá. 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
 Práce svým zpracováním po formální stránce odpovídá požadavkům na závěrečnou práci. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  

Pozitivně lze hodnotit originální volbu tématu stejně jako vhodné zasazení tématu do širšího evropsko-
politického kontextu a práci s původními zdroji (včetně zpráv v polském jazyce apod.).  

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

1) Jde skutečně o soulad mezi aktivitami v rámci projektu Słubfurt a snahami EU v oblasti 
vytváření/posilování identity? Nejedná se v případě Słubfurtu pouze o náhradu německé/polské identity 
za německo-polskou/polsko-německou, tj. národní akcent nadále zůstává (viz fiktivní znak, jazyk a 
další státotvorné prvky), zatímco evropský rozměr identity nadále chybí?  

2) Je idea Słubfurtu přenositelná i do jiných měst Evropy s ohledem na specifika německo-polské hranice? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): Výborně 
 
Datum:         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. 
 
 


