
Posudek na diplomovou práci Veroniky Jechové 
 
 
 
Práce Sudetoněmecký landsmanšaft v 21. století v ČR a SRN je rozdělena do tří větších 
kapitol, z nichž první se zabývá samotným SL, jeho vznikem, vývojem a strukturou. Autorce 
se podařilo shromáždit poměrně velký počet německých i českých publikací, byla na studijní 
cestě v Mnichově a sama vedla četné rozhovory s odborníky na danou problematiku. Získala 
tak solidní přehled a dopracovala se k poměrně vyváženým postojům, což jistě nebylo snadné 
a zasluhuje to ocenění. Druhá kapitola se zabývá postavením SL v SRN a ČR, kde se nejprve 
zaměřuje na vztahy CSU k SL a usiluje o rozlišení levicové a pravicové spolkové vlády 
v přístupu k vyhnancům. Pokud se týká ČR, autorka zde zajímavě rozlišuje mezi 
pragmatickým a liberálně-idealistickým přístupem k SL. Snaží se také odlišit přístupy 
Václava Havla, Václava Klause či Miloše Zemana. A konečně je v práci třetí kapitola 
s názvem Vybrané události česko-německých vztahů ovlivněné politikou SL, především pak 
vstup ČR do Evropské unie. V práci se ukazuje, že i když vztah k sudetským Němcům nemá 
dnes žádné vyhraněné polohy, přesto neustupuje do pozadí, ale je součástí mnoha aktuálních 
otázek. Proto je potřeba prací jako je Veroniky Jechové, která se zabývá jak minulostí, tak 
současnou situací.     
 
Celkově lze o práci konstatovat, že za ní stojí poctivé úsilí dobrat se hlavních aspektů dané 
problematiky a schopnost střízlivě formulovat určité závěry. Autorka postupuje metodicky, 
nechce vynechat nic podstatného a daří se jí vyhnout se ideologickým přístupům. Hlavní 
slabinou je řada chyb ve jménech a gramatické chyby, které bohužel začínají už v úvodním 
poděkování. Dva příklady za všechny: na str. 26 – litoměřický biskup se nejmenuje Josef 
Koula, ale Josef Koukl a na str.25 -předseda SL je F.Pany  a ne Panny. 
 
Práci hodnotím velmi pozitivně především z toho důvodu, že autorka nemohla téměř z ničeho 
vycházet, udělala práci samostatně a se zaujetím. Doporučuji její hodnocení podle obhajoby 
mezi výborně a velmi dobře. 
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