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Autorka vymezuje téma své diplomové práce v Úvodu, a vyjasňuje též jeho relevanci: „Cílem 

předkládané práce je zmapovat odsun Němců z bývalého sušického okresu. Toto téma je již 

mnohokrát zpracované, zřídka však s důrazem na oblast jihozápadních Čech.“ (s. 7) Načrtává v práci 

nejprve celkový politický a historický kontext a následně se věnuje vlastní problematice odsunu. Text 

je doplněn též obrazovými dokumenty. Práce je psána srozumitelně a její struktura se mi zdá být 

adekvátní tématu. Místy se objevovaly překlepy, stálo za to provést pečlivěji ještě konečné korektury. 

Také citace neodpovídají úplně citačním normám. 

Nejsem odborníkem na téma posuzované magisterské práce, proto omezím svůj posudek na 

motivy a problémy, které posoudit dovedu. V práci mi chybělo hlubší zamyšlení nad podmínkami a 

předpoklady historického jevu, který si autorka zvolila za téma svého zkoumání. Sem by patřil (jistě 

komplikovaně se vyvíjející) problém identity Čechů, resp. Čechoslováků a pro tuto identitu 

spolukonstitutivní rolí vzájemného vztahu Němců a Čechů. Autorka sice ukazuje stručně Benešovy 

motivace k prosazování politiky odsunu Němců, povstávající ze zkušenosti neloayality většiny Němců 

v kritických situacích. Ale jaké úvahy (o ideji Československa) vedly Beneše k tomuto zobecnění, 

vyúsťujícím mj. v myšlence odsunu? A na to, že trendy a rozpory, které Beneš zachytil, nebyly pouze 

neoprávněným zobecněním, by mohly poukazovat též stále aktuální polemiky a spory o Beneše. 

S problematikou identity souvisí též návazná problematika vztahu k Židům, potažmo k německým 

Židům. Proč například byli němečtí Židé podrobeni odsunu, když bylo jasné, že patřili mezi ty, kdo 

byli nejvíce postiženi zrůdností nacismu? Čili jaktože i u těchto Židů převážila stránka jejich 

němectví? Na to v práci nenalézám plně uspokojivou odpověď.  

 

 

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 

 

 

 

 



Podněty k přemýšlení, otázky do rozpravy:  

 

1. Jaké úvahy (o ideji Československa), jejichž vyústěním byla myšlenka odsunu, vedly Beneše 

ke zobecnění ohledně nemožnosti soužití s Němci? 

 

2. Proč byli nutnosti odsunu podrobeni i němečtí Židé? 
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