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Richard HERRMANN, ČEŠI V BERLÍNĚ, POLITICKÁ EMIGRACE 1948-1989.
Dobově podmíněné

motivy a strategie odchodu v biografii politického emigranta,

rigorózní práce, Praha ÚE FF UK, 2009, 275 s. (z toho na s. 124-275 textové přílohy).

POSUDEK

Pro každého oponenta
posouzení text výborný,
"vážných",

je

nepochybně

značně

potěšitelné

velmi

svojí kvalitou

dostane-li se mu k

převyšující běžný průměr

prvních

o odbornou monografii se snažících - tedy rigorózních - prací. Toto

úvodní konstatování se zcela naplnilo v

případě

recenzovaného textu Richarda

Herrmanna, ČEŠI V BERLÍNĚ, POLITICKÁ EMIGRACE 1948-1989. Dobově
podmíněné

motivy a strategie odchodu v biografii politického emigranta - práce

založené na dlouhodobém opakovaném výzkumu, teoreticky

podepřené pečlivým

studiem patřičné odborné literatury.
Zpracování velmi citlivého tématu, nepostrádajícího do dnešních
nepříliš

dlouhé

časové

zasazené

(vzhledem k

"odlehlosti") velmi komplikované kontexty, se autor zhostil

opravdu se ctí. Informace získané vlastním
výzkumem

dnů

do

širších

(rozhodně

souvislostí

politologického, sociologického apod.) podává

ne jednoduchým) terénním

dalších

byť

bádání

mozaikovitý,

komplexní obraz bolestného fenoménu našich novodobých
motivované emigrace, v tomto

případě

do

německého

Berlína.

sledovat badatelskou aktivitu Richarda Herrmanna od samého

(historického,

nicméně poměrně

dějin
Měl

- politicky

jsem možnost

počátku

již

během

jeho studií (oponoval jsem i její první výstup - práci diplomovou) a musím
konstatovat, že mladý badatel prošel dlouhou cestu jejíž jednotlivé etapy
vykazovaly postupně stále vyšší kvalitu.
K vlastnímu textu nemám prakticky žádných připomínek, stejně tak ani k vcelku
vyvážené a poměrně bohaté bibliografii, jejíž jednotlivé položky reflektovány v
textu jasně naznačují, že v ní nenajdeme nic samoúčelného. Schopnost autora vést

smysluplný a vysoce
zaujímat k jejich

účelný

výsledkům

dialog s informátory,
vlastní

neotřelé

jasně

formulovat problémy a

stanovisku, to jsou jedny ze

základních devíz jeho práce i výsledného textu. K tomu je
Herrmannovu schopnost sebereflexe i

vědomí

toho, že

některé

zapotřebí připočítat

problémy, jež jsou v

práci spíše naznačeny by si v budoucnu zasloužily dalšího, hlubšího zpracování.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem
Herrmanna bez jakýchkoliv pochybností k
Rovněž

celku

nabízím k úvaze možnost (po

či některých

doporučuji
obhajobě

posuzovanou práci Richarda

s návrhem hodnocení výborně.

určitém přepracování)

publikování ať již jako

vybraných kapitol.

V Praze, 28.

září 2009

