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1. OBSAH A CÍL PRÁCE:  

 

Předložená bakalářská práce si klade za cíl popsat vliv nových sociálních hnutí na městskou 

a bytovou politiku Západního Berlína v letech 1979‒1984. Hlavní pozornost je věnována čtvrti 

Kreuzberg a občanské iniciativě SO 36.  

Pojednání se nesoustředí jen na téma obsazování prázdných domů aktivisty, zabývá se rovněž 

přístupy relevantních politických stran a masmédií ke squattingu a souvisejícím jevům. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

 

Text obsahuje všechny náležitosti požadované od tohoto typu kvalifikačních prací. Autorka si 

velmi dobře osvojila dějiny nových sociálních hnutí nejen v západoněmeckém rámci. Své téma 

zpracovala v relevantních souvislostech a celkově splnila cíl, který si stanovila.  

Drobný nedostatek spočívá v tom, že v závěrečném seznamu zdrojů diplomantka uvedla mezi 

sekundární literaturou webové stránky projektu Berlin-besetzt.de, který je ovšem jednak 

(cenným a lecčíms jedinečným) zdrojem pramenů, jednak je dílem zejména aktivistů, nikoliv 

expertů. Prospělo by také, kdyby studentka tento zdroj představila v části Zhodnocení literatury 

a pramenů. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:  

 

Po formální a jazykové stránce je bakalářská práce Alžběty Kláry Kneřové velice kvalitní, 

ba příkladná.  
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4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:  

 

Předložené pojednání pokládám za velmi zdařilé. Téma si žádá dobrý vhled do vícero oblastí 

a problematik a diplomantka si tuto látku velice dobře osvojila. Její bakalářskou práci oceňuji 

i s ohledem na nevelký počet dosavadních odborných pojednání o daném tématu. Prameny 

k němu jsou dostupné obtížně, zvlášť z České republiky, tím spíše vyzdvihuji autorčinu snahu 

pracovat také právě s primárními zdroji.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ 

PŘI OBHAJOBĚ: 

 

Výše jsem zmínil nedostatečnou studentčinu výslovnou reflexi nad projektem Berlin-besetzt.de.  

Navrhuji, aby o tomto zdroji a jeho statusu pro psaní bakalářské práce diplomantka krátce 

pojednala při obhajobě.  

 

6. DOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:  

 

Bakalářskou práci Alžběty Kneřové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou A ‒ 

výborně.  

 

 

Datum: 16. 1. 2018        Podpis: Petr Šafařík  
 


