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

Autorka si vytyčila cíl zpracovat přehled a analýzu požadavků, které vůči České republice stavěly vysídlenecké 
organizace v letech po vzniku ČR a v průběhu jednání o Česko-německé deklaraci 1997. Aktéry, kterým se 
věnuje, přitom v úvod vymezila tak, že nepojednává vlivný Witikobund a mezi politickými stranami pak PDS, 
což záběr práce zužuje. Soustředí se tak jen na vybrané subjekty a jejich požadavky v uvedeném období 
analyzuje. 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Metodologicky se autorka hlásí k systematickému popisu. Postupuje přitom tak, že nejprve stručně představuje 
vývoj česko-německých vztahů a průběh jednání o česko- německé deklaraci. Následně prezentuje vývoj pozic 
sledovaných organizací podle několika předem definovaných obsahových kritérií, postupuje přitom 
chronologicky. V poslední části shrnuje uvedené pozice a vyhodnocuje je; uvádí, že v uvedeném období k žádné
podstatné změně pozic nedošlo. Ukazuje rovněž, jak se dané pozice objevovaly v postojích vybraných 
parlamentních stran. 
Práce má logickou strukturu a v závěru vyúsťuje v zodpovězení výzkumných otázek. Jako hlavní slabina práce 
se v průběhu zpracování ukázala nedostupnost hlavního zdroje pro vyhodnocení diferenciace pozic 
vysídleneckých organizací – týdeníku Sudetendeutsche Zeitung. Autorka proto pracuje převážně s dokumenty 
publikovanými v sborníku, vydaném Fritzem Habelem.

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Práce je napsána dobrým jazykem a stylem, neobsahuje zásadní formální chyby.  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Autorka zpracovala systematický přehled vývoje pozic sledovaných organizací a jejich odrazu v postojích 
vybraných politických stran. Jeho novost je omezena hlavně nedostupností původních zdrojů, zejména 
Sudetendeutsche Zeitung.  

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Jak by autorka definovala trvalý společný základ pozic sledovaných vysídleneckých organizací a kde se již 
v tomto období naopak otevíral prostor pro postupnou změnu, která vyústila ve změnu stanov Sudetoněmeckého 
krajanského sdružení v letech 2015-2016.  

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuje se ji ohodnotit v případě úspěšné obhajoby známkou 
velmi dobře. 
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