
Posudek disertační práce Mgr. Ondřeje Vlka: 
"Národ žije tak dlouho, jak dlouho žijí jeho kulturní památky" 

Konfiskace uměleckých předmětů na území Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945 
FFUK, Ústav českých dějin, historické vědy- české dějiny, Praha 2008, 201 s. 

Již ze samotného názvu je patrné, jaké cíle si stanovil ve své práci O. Vlk. A je třeba 

hned v úvodu zdůraznit, že problematika konfiskací a loupeží (spoliací) uměleckých děl 

v evropských zemích okupovaných nacisty byla dotčena v české historiografii zatím jen mi

nimálně. Objevily se některé dílčí studie zejména v posledních letech, které mapují spoliaci 

židovského majetku (v prvé řadě zlata) a politicky pronásledovaných osob v letech okupace 

českých zemí, ale doposud chybějí studie, které by problematiku uchopily celistvě v širokém 

kontextu doby. Vlkova práce, jak sám napsal, má "objasnit především metody, technické, 

personální a legislativní zajištění konfiskací movitého uměleckého majetku nepřátel nacionál

ně socialistického režimu na území Protektorátu Čechy a Morava, přiblížit je v určité chrono

logické a věcné posloupnosti a vystihnout způsob provádění konfiskačních operací." (s. 7) To 

vše se snaží autor nahlížet v širším kontextu zbudování spoliačního a zhodnocovacího systé

mu nejprve v nacistickém Německu a později v dalších nacisty okupovaných zemích Evropy. 

Z konfrontace získaných poznatků pak dovozuje, jak realizace konfiskací, ba přímo loupeží, 

zapadala do koncepce germanizace českého obyvatelstva protektorátu. 

Disertační práci rozdělil autor do čtyř základních kapitol, v nichž analyzuje danou 

problematiku z různých aspektů. Celý výklad uvozuje kapitolka, v níž Vlk definuje důležité 

pojmy, aby se dopátral jejich skutečných významů. Opírá se jednak o zprávu amerických oku

pačních orgánů z roku 1948 a další odbornou a kunsthistorickou literaturu. 

Je vcelku pochopitelné, že pro první kapitolu, která z obecnějšího aspektu zobrazuje 

krádeže umění v historickém kontextu a zaměřuje se především na německou kulturní politiku 

v období existence hitlerovského Německa, vychází především z německé i jiné zahraniční 

odborné literatury. Zdá se však, že autorovo chápání či pojetí německé kulturní politiky je 

poněkud zúženo a zřejmě by si zasloužilo náležitého rozšíření. Ve druhé kapitole již zaměřuje 

pozornost na roli kultury v procesu germanizace protektorátu a zevrubně sleduje tvorbu me

chanismu okupační památkové péče a otázky navracení uměleckých předmětů německého 

původu. V této části měl autor být kritičtější při pohledu na nacistickou interpretaci německé 

kolonizace českého či moravského území (materiály z Úřadu říšského protektora nebo články 

z časopisu Bohmen und Mahren) a udržet si náležitý nadhled, který se ztrácí v podkapitole 

2.1. Vytvoření mechanismu okupační památkové péče pro někdy až nadbytečné detaily. 
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Přestože nelze opomíjet přínos zmíněných dvou kapitol jednoznačně je třeba označit 

kapitolu třetí za nejpřínosnější a v mnoha ohledech za objevnou, ba průkopnickou. V té se 

projevila šířka i hloubka autorova výzkumu v českých i německých archivech i znalost pří

slušné literatury a také schopnost samostatné odborné práce. Na základě této heuristiky pak 

mohl přiblížit vytváření a členění nacistické kulturní a konfiskační byrokracie v protektorátu, 

rozdělení kompetencí, uspořádání památkové péče, odstranění kulturních památek upomína

jících na období Československé republiky, navracení uměleckých předmětů německého pů

vodu, jednání o využití konfiskátů a principy každodenní "německé kulturní práce," Autoro

vu pozornost upoutal materiál popisující zabavení schwarzenberského a lobkowiczkého rodo

vého majetku a dokumenty týkající se přebudování pražského muzejnictví a zejména činnos

ti nově budovaného nacistického vojenského muzea. Prostřednictvím uložených dobových 

dokumentů získal autor představu o průběhu etablování nacistické konfiskační byrokracie 

v protektorátu, objasnil praktické fungování dojednaných mechanismů, rozdělení kompetencí 

(viz např. činnost Majetkového úřadu či role operačních štábů Rinnebach a Jurk), obavy 

z toho, aby nezískaly monopol SS či NSDAP. 

Už jen jakýsi dovětek (zřejmě z nedostatku adekvátních materiálů) vytváří čtvrtá kapi

tola Vývoj na konci druhé světové války. Mgr. Vlk v ní stručně shrnuje aktivity okupantů 

v souvislosti s ochranou uměleckých památek před leteckými útoky (přesuny vybraných kniž

ních fondů z pražského Klementina) a případ několika soukromých osob, které začaly na jaře 

1945 "odvážet svůj majetek" z území protektorátu. 

Závěr: Disertační práce Mgr. Ondřeje Vlka ve svých výsledcích bezesporu naplňuje poža

davky kladené na doktorskou disertaci, je v mnoha ohledech přínosná i objevná pro českou 

historiografii. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji, aby byl Mgr. Ondřeji Vlkovi udělen po 

úspěšné obhajobě podle příslušného zákona titul PhD. 

V Praze dne 19. prosince 2008 
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