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Práci předložilstudent:Lucie NovAKov

Niuev pr6ce' Die Spuren deutscher Bauem in Klein.Mallowa
Sudetenland in Hauplmomenten seineťExistenz.

und der Umgebung: Leben eines Doríes im

l' CÍL PRÁCE: Cile práce (vyobrazení života českýcha německých sedláků ve r,rybranýchvsích v ěest<em
pohraniěí)bylo, dosaženo,dokonce nad rámec klasickébaka1ářsképráce.
2. OB SAHO\'E ZPRACOVANI:
Autorka v pÍáci vývořila velice barvitý obraz životana venkově v českémpohraniěí.Ctenář se zaujetímsleduje
osudy vesnic Malý Malahov, Doubrava a Puclice ve stěžejníchokamžicíchjejich existence. Za využitírůzných
metod (zejména oral history _ řízený rozhovor, rešeršev regionálnich archivech a na matrikách, studium
dobových dol'-umentů,analýza obrazovéhomateriálu, sběr lidové a pololidové slovesnosti) se autorce podďilo
sbromažditrozsáhlý materiál, z něhožv práci využila pouze částa díky němuž vyvořila velice zdařilý portrét
obyvatel zmíněných vesnic, jejich zvykí, 1azyka. způsobu oblékáni, architektury, pniběhu všedniho dne,
pracovních povinností atd' AutoIka prokládá popisy úryvky z kronik a postřehy pamětníkůa dodává tak textu
autenticitu.
Velice působivá je perspektiva, kÍerou si vybrala pro lykeslení politických událostí, které do ávota vesnic
zasáhly v průběhudvacátéhostoletí'Vynechává obecný histodcký rámec a předstawje čtenáři přímo, jak byl
zasaženvšedníživot venkovských lidí,jaké byly jejich reakce na zabránípohraničí,olr:upaciěi pováleěný odsun
a novéosidlováni. Tento individualizovaný pohled, řekněme pohled,,zdolď.' pohled konkretizovaný' zachycujícl
',malé.. problémy ve velkém soukolí dějinných událostí povaŽujeme za velmi přínosný' Bohužel se
v bakalářských pracích neobjevuje příliš často,je totižvelice pracné,jejsestavit.Právě to se autolce beze spolu
podďilo' Zároveň Se autorka nepouštído hodnotícíchkomentářů"vi dobře' co jí přísluší:qtváří pouze kontext
ke svým zjištěníma předk1ádáje ětenáři'
Vyzdvihnout chceme i velkou míru invence v onomastických pojednáních(výklad názvů obcí - s' 12-13 a sběr
příjmeni a pokus o interpretacijejich původu,proměn a významu s' 15-28)'
Přestože autorka vytvořila rozsáhlé pojednání,působípráce celistvě a jednotně' V tomto krátkém popisu však
nelze vyjmenovat Všechnyoriginální a nevšednípostřehy.
3. FORMALN] LTPRAVA:
Formálně je práce také zdďilá, co se týěe uvádění literatury, pramenů,doplnění přílohami (i když zde občas
odkaz na pramen chybí - příloha č- 16, také bychom uvítali podrobnějšípopisky), které ještě podtlhují
obsahovou pestrost.
strukura je jasná, logická, zmíněnéprolínáníýk1adu a úryvkůrozhovorů' 1idovéslovesnosti' vlastní tvolby
rodáIď atd' přináší velmi pěkný čtenářský zážitek. A tak opravdu jediným úskalím zustává jazyková
nelT.váženost,autolce se nepodařilo r,ryhnoutse někdy závažným chybám, které sice nezabraňujíporozuměnt
textu.alepůsobisamo7řejmtruŠiVě'
4. STRUCNY KOMENTAR HODNOTITELE:
obzvláště,je třeba ocenit autolčinusoustředěnoupráci přÍ výváření celéhopojednání.Množstvímate álu, ktere
shromáždila a z těhož \,ybíIala,to, že skutečněmapova1apouze přesně lYmezenou oblast (tři sousedníobce
v pokaničí' jejichž osudy se prolínajíi různí),barvitost metod, keré v1užila, aby obraz života a historických
momentů těchto obcí byl objekivní a co nejpestřejší'to vše je dokladem úsilí a alr1ivníhopřístupu. Při
pravidelných konzultací bylo také potěšitelné,že autoÍkatématempřímo ,,žila..,těšilo ji objevování nových
pramenůa svědectvía velice trpělivě odhalovala souvislosti v historii svédomoviny'
Předložená bakalářská práce svědčío smysluplnosti regionálně zakotvených témat, zvláště v pohlaničních
oblastech' ajejí přínos výrazně převyšujezminérroujazykovou nevyrovÍranost'

5.oTÁZKY A PŘIPoMÍNKYDoPoRUčpNr r srrŽŠIMUVYSVÉTLENÍ
Pfu oBHAIoBĚ;
a) odhalilajste při studiupramenů
a při rozhovorech
s pamětnikynějakéskutečnosti'
kterépro vás byly
ořekvaoivé?
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