
     Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Tomáše Kupra 

Diplomová práce – Vývoj sudetoněmeckých politických hnutí v letech 1933 – 

1938 autora Bc. Tomáš Kupra je napsána na 146 stranách textu, což je na 

diplomovou práci mnoho, ale je to dáno mj. rozsahem a složitostí zkoumané 

problematiky. Práce se skládá z Úvodu (7 s.), 10 tématicky (a zejména časově) 

zaměřených kapitol (135 s.), Závěru (4 s.), Seznamu použitých informačních 

zdrojů (4 s.) a Seznamu příloh (13 s.) (tvořených zejména kopiemi dobových 

německých a českých novinových článků). 

Diplomant si zvolil, na diplomovou práci ne zcela běžné a časté,  historicko -

politické a politologické téma  – vývoje sudetoněmeckých politických hnutí 

v ČSR v letech 1933 – 1938. Autor si klade za hlavní cíl práce (str. 7) – rozebrat 

kořeny, vznik a vývoj politické strany Sudetendeutsche Partei, zejména v 

návaznosti na vývoj Sudetendeutsche Heimatfrontu. Velkou pozornost autor 

věnuje K. Heleinovi, ale i dalším představitelům sudetoněmecké politiky. 

Podrobně autor zkoumá také vztah sudetoněmeckých hnutí a zejména SdP 

k československému státu. Práce vychází z analýzy odborné literatury, 

odborných článků v časopisech, dobového tisku a elektronických zdrojů 

v českém, německém a anglickém jazyce.(viz Seznam použitých informačních 

zdrojů). Na řadě míst práce diplomant hodnotí některé názory autorů a zajímá 

vlastní názory a stanoviska. 

Určitým nedostatkem práce je, že se čtenář občas ztrácí v množství podrobných 

informací, zkratek, někdy v čase, což je dáno, jednak rozsahem zkoumané 

problematiky, a zároveň také snahou autora o komplexní popis a rozbor 

jednotlivých období, otázek a problémů. 

Autor na své diplomové práci pracoval velmi usilovně, zodpovědně a 

dlouhodobě. Prostudoval a zpracoval velmi mnoho odborné literatury a 

dobových materiálů. 

Diplomant prokázal ve své DP hluboký zájem a velmi dobrou orientaci ve 

zkoumané problematice a velmi dobré zvládnutí vědecké práce. 

Závěr : Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce 

v příslušném oboru. 

Otázky k obhajobě : 1. Popište možnosti využití diplomové práce ve výuce 

zejména v hodinách ZSV a dějepisu. 



                                     2. Mohl, nebo měl, podle vás, československý stát, vláda, 

politickéstrany v některých etapách vývoje zaujímat ve vztahu 

k sudetoněmeckýcm hnutím a zejména SdP jiná stanoviska a jiná řešení. 

 

V Praze 19.2017                                             PhDr. Stracený Josef, CSc 


