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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 

 Nelze než souhlasit s autorovým názorem, že osudům sudetských Němců po jejich nuceném vysídlení z 

Československa po druhé světové válce a zejména procesu jejich z dnešního hlediska úspěšné integrace do 

německé společnosti nevěnuje česká historiografie „potřebnou pozornost“ (s. 3). A to i přesto, že téma 

samotného odsunu, resp. osudu zbylé německé menšiny na československém území, není v domácí historiografii 

nijak opomíjené. Historiografie tak do jisté míry uplatňuje stejný postup jako československá zahraniční politika 

bezprostředně poválečné doby, pro niž bylo hlavním cílem a měřítkem úspěchu provedení nuceného vysídlení – 

nad osudem vysídlené menšiny si kromě požadavků na tvrdou restrikci některých aspektů existence vysídlenecké 

komunity (které americká okupační správa ve stínu nastupující studené války nakonec ignorovala) hlavu nijak 

nelámala. 

 Tím, že si vybral toto téma, Jiří Slabý přidal svůj díl k odstranění tohoto deficitu. Téměř by se chtělo 

říci, že logicky si pro svoji analýzu vybral Bavorsko, které přijalo zhruba třetinu všech nuceně vysídlených 

sudetských Němců. Hlavní výzkumným cílem jeho práce je zjistit, jak bavorská zemská vláda a později spolková 

vláda „řešily“ integraci vysídlených Němců. To je v jeho očích znamená, jak Svobodný stát Bavorsko zvládl 

„zajistit základní potřeby těchto lidí“, čímž chápe zejména „vhodné“ ubytování a práci; chce se zabývat i 

otázkou odškodnění vysídlených za jejich majetkové újmy, které pochopitelně mohlo velmi pozitivně ovlivnit 

startovací podmínky vyhnanců při budování nové existence. Svůj výklad autor člení do tří hlavních částí. V 

první se chce zabývat institucionálním rámcem procesu integrace, v druhé pak konkrétními zákonnými 

opatřeními, která byla přijata na zemské a později i spolkové úrovni k zajištění procesu integrace. 

 Časově je jeho analýza vymezena roky 1945/1946, kdy došlo k nucenému vysídlení Němců z 

Československa a Bavorsko přijalo hlavní část vysídlenců, a rokem 1953, kdy byl přijat spolkový zákon o 

vyhnancích (Bundesvertriebenengesetz), kterým podle autora lze „bezprostřední etapu integrace chápat za 

ukončenou“ (s. 3). Ne zcela jasné místo a smysl v této struktuře má třetí kapitola, ve které se chce věnovat 

„integraci vysídlených Němců pomocí bydlení a práce“ (s. 3). Autor se v ní zaměřuje také na různé typy táborů, 

kterými vysídlení Němci po svém příchodu na německé území procházeli, a připojuje krátký exkurz roli církví v 

procesu přijetí a integrace vysídleného německého obyvatelstva. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

 Autor si nevybral úplně jednoduché téma, seznam titulů k problematice sociální integrace vysídlenců 

jen v Bavorsku dnes dosahuje mnoha desítek a není jednoduché z nich vybrat ty odborně nejcennější a 

nejdůležitější. Navíc téma integrace je z povahy věci velmi široké. Autor zvolil pro bakalářskou práci asi jedinou 

možnou cestu a věnoval se institucím či opatřením, které se výslovně zabývaly či se týkaly vyhnanců, ale vývoj 

jejich postavení určoval také (a možno dlouho diskutovat v jak intenzivní míře) také politický a sociální vývoj 

Bavorska a Spolkové republiky obecně. Z řady modernizačních trendů, které působily v poválečné německé 

společnosti, prostě vyhnanci profitovali (či naopak nikoliv) stejně jako ostatní německá společnost. 

 Jistě je nutné ocenit autorův samostatný přístup. Problémem ale je určitá neujasněnost tématu. Zkoumat 

najednou institucionální rámec, konkrétní kroky a konkrétní dopady je na bakalářskou práci prostě moc. 

Výsledkem je, že analytický aspekt je oslaben na úkor jakéhosi spíše encyklopedického výčtu. Čtenář tak sotva 

získá komplexnější obraz o některé z oblastí vyhnanecké problematiky, který by mu pomohl pochopit proces 

integrace v jeho šíři a jednotlivých nuancích. Názorně to ukazuje první kapitola, v níž je důležitým aktérem 

bavorská zemská vláda, ale čtenář se nedozví, z jakých politických sil se skládala a jaký byl jejich vztah k 

vyhnanecké problematice. Řada zájmových konfliktů, které samozřejmě měly vliv na konkrétní normativní 

opatření i fungování odpovídajících úřadů, tak zůstává skryta a z pohledu čtenáře nepochopitelná. Jaký tedy byl 

vztah důležitých bavorských stran (zejména CSU a SPD) k vyhnanecké problematice? Do jisté míry totéž platí o 

spolkové úrovni, kde se vyhnanecká problematika rychle rovněž stala součástí politického boje o hlasy vyhnanců 

a tím o vnitropolitickou dominanci. Jak vypadala interakce mezi spolkovou a zemskou úrovní ve vyhnanecké 

politice? Byly zájmy na obou úrovních vstupující do této oblasti vnitřní politiky vždy totožné? Značně nejasnou 



zůstává i role okupačních mocností v integračním procesu, jakkoliv se tato role se vznikem Spolkové republiky 

na podzim roku 1949 oslabila. Konečně je otázkou, zda právě v oblasti sociální integrace dává skutečně smysl 

ukončit výklad rokem 1953, když Lastenausgleichsgesetz byl teprve několik měsíců starý a těžko se v postupu 

integračního procesu nějak projevit. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

 Po formální stránce práce odpovídá požadavkům. Stylistická úroveň textu ovšem není vysoká, nicméně 

vyslovené prohřešky, překlepy apod. jsou ojedinělé. Již jsem zmínil např. název třetí kapitoly (Integrace 

vysídlených Němců pomocí bydlení a práce, s. 19), u něhož bych se domníval, že lze najít mnohem lepší 

formulaci. Formulace „původní obyvatelé“ (s. 7) či „původní domácí obyvatelstvo“ (s. 13) evokuje spíše 

cestopis o nějaké exotické destinaci než vylíčení středoevropské reality. 

 

4. KONTROLA ORIGINALITY TEXTU 

 Prohlašuji, že jsem se seznámil s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce uskuztečněné 

prostřednictvím systému Turnitin. Protokol v zásadě nevykazuje neobvyklé formulační shody s jinými texty. 

Výjimkou je s. 21, kde v prvních dvou odstavcích autor sice odkazuje na anglický text, jeho české formulace 

však vykazují nápadnou (každopádně ve srovnání s ostatními částmi jeho práce) shodu s nějakým českým 

textem, na který není žádný odkaz a který ani není uveden v seznamu literatury. 

 

5. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

 Celkový dojem z předložené práce je poněkud smíšený. Autor na jednu stranu prokázal ambici při 

stanovení cíle a samostatný přístup, na druhou stranu se spokojil spíše s průměrným výsledkem. Po „řemeslné 

stránce“ odvedl práci, kterou by bylo možné označit jako poctivou. Položil si poněkud ošemetnou výzkumnou 

otázku (jak bavorská a spolková vláda řešily integraci), na kterou se vzhledem ke specifičnosti a omezené 

opakovatelnosti historických jevů a procesů těžko hledá odpověď. Autor ji také nijak zvlášť nehledal a v závěru 

se spokojil s výčtem důležitých institucí a jednotlivých klíčových opatření integrační politiky. Možná za 

poněkud nicneříkajícím výsledkem také stojí vymezení pojmu „integrace“, se kterou autor pracuje. Za završenou 

považuje integraci tehdy, když se nově příchozí identifikují se společností a nestojí (např. politicky) mimo ní (s. 

2). Jenže důležitý je i, tak říkajíc, opačný pohled, totiž že většina společnosti tyto nově příchozí akceptuje jako 

integrální součást společnosti nebo, chceme-li, sebe sama. A tady jsme u jádra pudla, neboť německým 

vyhnancům, resp. jejich oficiální reprezentaci, šlo v poválečné době o velmi specifický způsob integrace, který 

různé formy pevného svazku s někdejší vlastí a projekt návratu, který byl odůvodněn „právem na vlast“. Jestli by 

autor tématem německých vyhnanců chtěl zabývat i dále, tak bych mu v této souvislosti doporučil práci 

Matthiase Sticklera "Ostdeutsch heißt Gesamtdeutsch“. Organisation, Selbstverständnis und heimatpolitische 

Zielsetzungen der deutschen Vertriebenenverbände 1949-1972 (Düsseldorf 2004). 

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 Kromě shora uvedených (viz bod č. 2) by autor mohl vysvětlit, proč byl podíl německých nuceně 

vysídlených z východní Evropy ve francouzské okupační zóně tak nízký (viz s. 12) 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 Práce vyhovuje požadavkům a nárokům kladeným na bakalářskou práci na Institutu mezinárodních 

studií FSV UK. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm D. 
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