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Formální stránka: 

Práce naplňuje po formální stránce požadavky kladené na bakalářskou práci, na její rozsah i 

celkovou logickou výstavbu. Četné přílohy vhodně doplňují práci. 

Obsah: 

Studentka se zabývá bývalým sudetoněmeckým městem Žacléř- Schatzlar a odpovídá na 
otázku, proč je město nazýváno „malým Berlínem“. 

V úvodních partiích se zabývá historií města a jeho významem ve 30. letech 20. století.  

Zajímavý je pohled na město a jeho průmysl včetně různých podniků a řemesel. Kapitola 
2.5.3 Mundart je pojata dosti krátce, zde by bylo vhodné uvést některé další příklady, na 
druhou stranu je dnes už těžké najít doklady nářečí, neb takových mluvčích ubývá. Proč 
statistické údaje v kapitole 2.6 Entwicklung der Bevölkerung končí rokem 2001?  

Výrok na straně 40 by bylo třeba konkretizovat: 

Die Ära der deutschen Bergleute endete im Jahre 1968, als sie die Möglichkeit zur 
Auswanderung bekamen, welche die meisten nützten. Die Nachkriegssituation war in 
Schatzlar völlig anders. Auch nach der Vertreibung blieb in der Stadt eine große Vertretung 
der deutschen Einwohner und deshalb wurde Schatzlar noch bis vor kurzem „Kleines Berlin“ 
bezeichnet. 
 

Jazyková stránka: 

Občasné chyby, které nebrání porozumění textu. Pravopisné chyby v českém závěru: 

• Mezi lety 1945 a 1989 zanikli i firmy, které po celou dobu své existence poskytovali 
pracovní místa právě lidem z Žacléřského regionu. 

• (…)jednalo se totiž o hornické rodiny, ale i oni postupem času dostali možnost opustit 
Žacléř. Spolu s nimi odešli různé zvyky, např. Mariä Lichtmeß, Fashing, Pfingsten, 
Erntedankfest, atd. 

Diskuse k obhajobě: 

Jaký je význam města dnes ve srovnání s dobou, kterou autorka popisuje ve své práci?  

Hodnocení: velmi dobře mínus (2-)  

Pardubice 18. 8. 2016                                                                  Mgr. Lenka Matušková, Ph.D. 
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