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Autorka se ve své systematicky strukturované práci zabývá situací německého obyvatelstva 

na Šluknovsku v první polovině 20. století. Autorka postupuje přes charakteristiku prostoru – 

hospodářskou, školskou, kulturní a geografickou – až k chronologické lince zvoleného 

období. Kombinuje v celé práci obecnější zarámování do dobového kontextu, konkrétní 

historii dotčených míst a nakonec i vzpomínky (či osudy) pamětníků, některých aktérů. 

Postupuje přes situaci za monarchie a během první světové války, kde kapitolu dělí na 

obecný rámec česko-německého vztahu, vývoj na Šluknovsku a následně osudy během první 

světové války. Tuto kapitolu, jakožto další následně, pak místy ilustruje i obrazovými 

přílohami či tabulkami – například počty a procentní podíl padlých v první světové válce. 

Velký důraz klade na ekonomickou stránku rozvoje regionu, jakožto spoluurčující faktor i 

v případě národnostní politiky. 

Dále se zabývá obdobím první republiky, logicky nejprve poválečné krizi, kterou dokonce 

nazývá „katastrofální situací“, aby přešla k česko-německému politickému vztahu, zejména 

v souvislosti s radikální proměnou postavení Němců. Z hlediska dalšího vývoje opět 

akcentuje hospodářské a ekonomické aspekty, a to jak v pozitivním směru rozvoje a 

částečnému příklonu ke kompromisním politikům na německé straně, tak v následcích 

hospodářské krize, které naopak otáčejí podporu směrem k nacionalizaci situace a podpoře 

SdP. Samostatnou pozornost věnuje pak roku 1938 jako jistému klíčovému zlomu pro další 

vývoj. 

Šluknovsko bylo následně součástí říšské župy Sudety, což se dotklo tohoto prostředí jak 

z hlediska hospodářského, tak zejména odchodem vojáků do vojenské – válečné – služby. 

Toto období na závěr podrobněji ilustruje osobními osudy Alfreda Kumpfa, Helgy Hoškové a 

Güntera Zenknera. Je zde patrný osobní vztah autorky k dané historii (částečně rodinné), aniž 

by to však nějak postihovalo objektivní vyznění zpracovávané problematiky. Se vzpomínkami 



pracuje v kontextu událostí a dle mého názoru se jí úspěšně daří plasticky nahlédnout do 

osudů konkrétních lidí uprostřed radikálních událostí.  

Logickým vyvrcholením práce je situace po roce 1945, spojená s odsunem Němců, a to jak 

divokým, tak organizovaným následně. Pozornost věnuje i těm, kdo „směli zůstat“, opět tuto 

kapitolu ilustruje osobními vzpomínkami pamětníků. Nezůstává přitom pouze u líčení konce 

jedné historické kapitoly tohoto regionu, ale ještě ji propojuje s otázkou nových osídlenců, 

osudy zmizelé obce Fukov a osudy šluknovských Němců v Německu po odsunu.  

Závěr shrnuje v charakteristikách jednotlivých období zjištěné informace a autorce se 

úspěšně daří na dostatečném prostoru závěru shrnout množství podrobných informací, jež 

práce obsahuje, do obecných charakteristik.  

Práce je dle mého názoru na vysoké úrovni, přináší množství informací, osvědčuje, že 

autorka se jistě pohybuje v archivním materiálu i sekundární literatuře, zvláště v případě 

někdejšího většinového německého území, kde tak často prameny chybí – to je například zde 

otázka absence velké části periodického tisku. Struktura práce, styl jazyka, předkládané 

informace, to vše tvoří promyšlený celek velice kvalitní práce, kterou jednoznačně 

doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 
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