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

 

Vendula Marešová si pro svou bakalářskou práci v rámci studia Mezinárodních teritoriálních studií zvolila 

velmi inovativně pojaté téma na pomezí Area Studies, Cultural Studies a oral history. Toto v jádru velmi 

interdisciplinární zaměření práce umně skloubilo konceptuálního umělce Michaela Kurzwellyho umělecký 

projekt Słubfurt a koncepci hranice. Autorka se nejprve věnovala obecně významu a funkcím hranic, jejich 

evropskému kontextu a následně si vymezila typologii hranice podle Liama O´Dowda. Poté přešla ke specifikaci 

německo-polské hranici na pomezí Odry a Nisy, na níž O´Dowdův koncept aplikovala. V poslední části se pak 

zabývala rozdílem fyzické státní hranice a uměleckého projektu Slubfurt Kurzwellyho v případové studii. 

V práci se úspěšně předestřela funkci hranice, kterou zároveň relativizovala na příkladu zmíněného uměleckého 

projektu. 

 

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

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

 

Vendula Marešová se koncepčně, logicky i stylisticky dobře vyrovnala s náročným tématem, v němž se jí 

podařilo propojit své zájmy s akademickým prostorem. Struktura působí logicky, téma je co do zdrojů dobře 

podloženo a autorka k nim přistupuje kriticky. Snad jen metodologii práce bylo možné více přiblížit. Práce je 

provázena adekvátními a po formální stránce kompletními odkazy, jakož i vhodnými přílohami.  

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Autorka se poměrně důsledně přidržuje citační normy IMS, UK FSV jak v odkazech, tak v závěrečné 

bibliografii. V jejím písemném projevu jsem zaznamenala v posledních dvou letech významný pokrok, i když je 

zřejmé, že zvláště úvodu a závěru nebyla věnována taková péče jako zbytku textu. V úvodu (s. 3) jsou bez 

dalšího kontextu vyjmenovány instituce „zabývající se hranicemi“. „Spojení umění a politiky“ (s. 42) bych 

nepovažovala za neobvyklé, jak Marešová uvádí v závěru. Ne zcela vycizelované jsou například fráze „míra 

zafungování se těžko určuje“, „demografické nesnáze lokace“ či „platnost takového projektu potřebuje ještě 

mnoho času“ (s. 43). 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 



Diplomová práce Venduly Marešové je originální a celkově působí velmi dobrým dojmem. Oceňuji zejména 

autorčin terénní výzkum, pozorování v samotném Slubfurtu a vedení interview. V práci nicméně nejsem schopná 

najít základní výzkumnou otázku, na níž autorka celý výzkum postavila. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 

až tři): 

 

- Jaká je základní teze bakalářské práce? Které dílčí otázky si autorka klade? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Text i přes drobné výhrady splnil požadavky kladené na bakalářskou práci.  

 

Doporučuji jej proto k obhajobě a po úspěšném zodpovězení dané otázky – tedy vymezení teze – navrhuji práci 

hodnotit jako výbornou. 
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