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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Bakalářská práce E. Novákové se zabývá dosud ve své komplexitě nezpracovaným tématem, tj. 

vývojem vztahů České republiky a Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) po roce 2004, tj. po 

vstupu ČR do EU, který přinesl bezpochyby novou kvalitu (a nové impulsy) do této relace – lze-li 

ovšem, samozřejmě cum grano salis, učinit tématem kvalifikační práce „vztah“ suverénního státu a 

německého zapsaného spolku (e.V., eingetragener Verein; tento právní status má ostatně naprostá 

většina sudetoněmeckých, resp. vyhnaneckých organizací v Německu). Vzhledem k nespornému 

významu tzv. sudetoněmecké otázky (i to je ovšem velmi široký pojem) v česko-německých vztazích, 

v nichž byl a je SL důležitým aktérem, je takto formulované téma samozřejmě obhajitelné. Základní 

otázky i hypotéza práce nejsou příliš sofistikované, tj. Jaký byl vývoj vztahů obou stran v daném 

období?, resp. Jaká byla percepce těchto vztahů a přístup na české politické scéně?, přičemž výchozí 

hypotézou je předpoklad, že po roce 2004 došlo ve vztazích ČR a SL ke zlepšení.  

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autorka si zvolila náročné téma už z historicko-heuristického hlediska: většina relevantních pramenů 

pro toto období, sahající až do současnosti (Gegenwartsgeschichte), je badatelsky nepřístupných, je 

třeba tudíž využívat otevřených zdrojů, interview atd. To autorka učinila jen zčásti, navíc jí 

v bibliografii chybí řada základních titulů, např. Ch. Domnitz pro otázku tzv. Benešových dekretů před 

vstupem do EU, T. Weger pro sudetoněmecké organizace, jejich strukturu, historii a vzájemný vztah, 

z českých prací zejména klíčová práce Jar. Kučery Mírové uspořádání s Německem (zde vybrané 

kapitoly k našemu tématu), last but not least však klíčové periodikum SL, týdeník Sudetendeutsche 

Zeitung, který se danému tématu věnuje prakticky v každém čísle (na s.2 každého vydání je vždy 

zpráva o uskutečněných návštěvách a politických a jiných kontaktech Sudetoněmecké kanceláře, tj. 

pražského „sudetoněmeckého vyslanectví dobré vůle“ /sic!/, která byla v Praze zřízena již v r. 2003, tj. 

před vstupem ČR do EU). Nevyužití tohoto pramene, ostatně dostupného v knihovně FSV UK 

v Hollaru, pro léta 2004-2014 úplně, pro pozdější období částečně, považuji za velmi závažný 

nedostatek práce. Ostatně v textu práce není o Sudetoněmecké kanceláři ani zmínka, ačkoliv její 

otevření v roce 2003 zaplnilo i první stránky novin a stalo se příslovečnou „bouří ve sklenici vody“ 

(podobně jako jiné kauzy spojené s aktuální sudetoněmeckou problematikou). Řadě studujících naší 

fakulty navíc tato kancelář již v minulosti poskytla pro jejich práci řadu informací či jinak hůře 

dostupných podkladů či dalších kontaktů, a to nejenom do prostředí SL. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Předložená práce je napsána kultivovaným, žánru kvalifikační práce přiměřeným jazykem; citace a 

odkazy jsou provedeny standardním způsobem 



  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práce sice poskytuje elementární přehled o dané problematice a přináší víceméně relevantní odpovědi 

na formulované otázky, resp. stanovenou hypotézu (viz výše), nicméně – pomineme-li již uvedené 

zásadní výhrady k souboru zvolených pramenů a literatury – obsahuje i řadu věcných chyb a svědčí o 

neporozumění dílčích, často ovšem důležitých problémů. Zdaleka nelze tvrdit (s.5), že smlouva z roku 

1992 a Česko-německá deklarace SL nepřinesly „žádné přiblížení k naplnění jejich cílů“: zástupci SL 

od té doby aktivně působí v Česko-německém diskusním fóru a jeho grémiích, od roku 1998 jsou také 

představitelé sudetoněmeckých organizací Ackermann-Gemeinde, Seliger-Gemeinde) členy německé 

části správní rady Česko-německého Fondu budoucnosti (a zde samozřejmě podporují i společné 

česko-sudetoněmecké projekty, zejména v pohraničí), člen správní rady byl i Johann Böhm, předseda 

bavorského parlamentu a v letech 2000-2008 mluvčí SL. Nesrozumitelné je tvrzení na s.7 o výhradách 

F. Neubauera vůči termínu „odsun“, protože tento termín se v textu deklarace vůbec nevyskytuje. 

„Popletené“ jsou i tzv. požadavky SL, neboť autorka směšuje (s.10nn, zvláště 12n) tzv. 20 bodů 

Sudetoněmecké rady s programovými částmi Stanov (Satzung) SL. Na oněch 20 bodech se na počátku 

60 letech shodly všechny sudetoněmecké organizace včetně SL (dnes je deklarují jako historický 

dokument), zatímco „Satzung“ SL má závazný charakter. Sudetoněmecká rada a SL jsou formálně 

odlišné e.V., jakkoliv personálně propojené. Autorka navíc jinak Sudetoněmeckou radu ignoruje, 

ačkoliv právě jí pořádané Marienbader Gespräche (od poloviny 90. let, neplést 

s Mariánskolázeňskými rozhovory Ackermann-Gemeinde a České křesťanské akademie) jsou dodnes 

existující platformou pro výměnu názorů mezi českými politiky (zpravidla poslanci, starosty, 

regionálními politiky – vždy podle projednávaného tématu); o výsledcích jednání vždy podrobně 

informuje týdeník Sudetendeutsche Zeitung. Silně zmatený je výklad o problematice Benešových 

dekretů na půdě EU, respektive EP (s. 7-8 et passim), ten by bylo třeba upravit např. na základě 

zmíněných prací J. Kučery či Ch. Domnitze. Franz Pany (s. 19) nebyl jenom v dané chvíli (2011) 

„předákem“ SL, ale jeho řádným předsedou – proto byl rozruch nad jeho tehdejším výrokem o to 

větší…Na s. 22 došlo k záměně prezidenta Beneše s prezidentem Zemanem…Collegium Bohemicum 

v Ústí n. Labem (s. 25) není a nebylo koncipováno jako muzeum dějin Němců „severních Čech“, 

nýbrž má mít celostátní dosah. Podobných nepřesností je v textu více, tyto uvádím jen ad illustrandum. 

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

 

Během rozpravy by se autorka mohla zamyslet nad významem každoročních Sudetoněmeckých dnů (v 

němčině sg. Sudetendeutscher Tag) pro vzájemné vztahy, případně nad změnami, kterými tato 

vrcholná akce SL prochází. 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Bakalářskou práci Ely Novákové doporučuji k obhajobě a navrhuji její klasifikaci stupněm „E“, 

v případě přesvědčivé ústní obhajoby stupněm „D“.  

 

 

V Praze 31. srpna 2019 

 

        (PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.) 

 

 


