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Jan Benda SE věnuje ?l'oblernatice čeckjch uprchlíků z oku:,ov.:?.:1ého 

pohreničí, o jejíž mimořádné aktuálnosti jek z historio ... rcfic~:é~1O, tak 

i společe lnského hlediska nelze poch.;bovet, dlouLodbě a systematicky.v"ěno

vel se jí v semin~rodní a bakaláÍ'~ké práci a prokaázal ~pi tom jek p0tfeb

nou erudici, ta:: i nev2::ední osobr.í zeuJt tí. tlád ko .. statuji" že se projivu

je i ve v"razné cit1ivosti k sociálním a v~bec existEnci~lním problémům če

ských uprchlíka, což není pr':vě obvyklé, ale pIo diplomai1t2 s,.mptomatické. 

PresentovEná heurostickl základna diplomovti pr::cLje svl-m rozsahem 

nadstandartní. Vedle dOkledného Etudi .. relevantních archivních f'ondů ObEShu. 

je věe.chny ostetní vJz.::,amné druh,j' [)1'8menŮ včet:1č :::udobé ~ memoárové lit€-

r9turye soudobého tisku.V použité odborné literatuře nechybí ~nad žádný x; 

významný titul, včetně těch n6!ljno.věj~ích. r re::apituleci coudubého st,:vu 

bádání nsd problemetikau upruhlíkU. ~ak Oe preeen.tován.o v ú.vodu prSce, 

považuji za výstižnou. Z metodického awatadolo.ického hlE:ldiska Jt: třeba 

považovat za pudnětnEf, když autor souběžně s analýzou centrální povah,l' 

provádí eutor i důk1ednou analytickOu sonou v re,-ion6.lním měfoítku.V k2pi

tole t~etí až páté se totiž diplomant zabávý tím, jaká bJ19 situace uprch~ 

líků v jednom z m~st stJedočeské oblbsti, kam pfedEv~im pticházeli, a ~ice 

v Kralupech nad Vltavou. Takováto důklednĎ. sond<;: umožnuje, aby dei-iilně 

vyložil, jek to bylo se zajištováním přt;chodného ubytov":'ni pro 9iHchlíkJ, 

jek o'Jtížně se náslEdně hledalo ubytování st&lt;, jak konkrétně volpadala 

ppoblematika podpor a jejiCh vyplácení, jak se zaji~tovelo EC_Evov~ni 

uprchlíkd, jaké POd0bj m(la péče o mládež, jak se hledaly možno~ti zaměst

nání pro uprchlíky_ Autor diplomové práee také objasnil) jak to bjlo s 

l,ikviélací podpůrné~ akce.lJokládá rovněž, že otázk,j náhradj majetku 9 od

~kodn~ ní zů~ ta 1;/ otev~B.é. 



- &:. -

Rozsahem největší a badatc:l:::ky přínosné jsou ovšem j:lrvní dvě kapi

diplomové práce. Prv~í anylzuje- a to důkladně- poměry,za nich~ dokhá-

o k l.1tětiům a teké vyhánění českého obyVatelctva z r:ohraničí"p.čicemž ) 

nou diplomantovi pozorr.osti nezůEtaly ani útěky z Těšínska_ Strukturova-

jE pojednáno o jtidnotlivJch uprchlickjch vlnách.Za~věceně se rozeb'rají _ 

y.které vedly uprchlíki k opuštění domovů. 

Druhá kapthtola pojednává 0 postojích čes .os10. enskJch vl ád a o:ficiá-_ 

institucí k uprchlickému problému.zvláštní poz:>rnost je věnov.5.na čin- e

i 1 •• uKu ~ro péči o uprchlíky, ele dozvídime se i o tom, jak SE péče 

na úrovni okresní a jakou činnost vyvíjely cobrovolné éociál

nizace.tJvláště ocenuji, jak se diplor::.lant v.yrovnals problElDatikou 
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. v:iní etatistickJch úd:=jů o počtech uprchlíktl a o jejich socitlně-pro-. 

strL.1ctuře.Zabjvá se i tím, jak se k problematice p6.ae o \..J.prchlíky JC~ 

stavěla zahraniční a 2\vláště britbká místa. 

Posuzovaná práce by si 'lP sloužila publikování. Pak oVGem pripadá 

$hu zr:ovu posoudit i otázkYl odchodu Oechů ze ~ lovenska" které už J.:'e-

Diplomová práce" anB S.md;y' rozhodně přEl S.l.ljt běžnQ~ úroven diplo- -

prací a nepochybně ijlá f paramter;j práce ro.orózní. Proto ji k obhsjo'hi: 

ně doporučuji a zárovennsvrh1.lji, a'by b;y18 hodno.:.:ens jalcc ,r':ce .ce 
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e. 12. května ~008 
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