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Martina Stejskalová se ve své diplomové práci věnuje Spolku pro Němce v zahraničí (VDA), 
oné oficiálně nestátní, soukromé -  dnes bychom nejspíše řekli „nevládní“ -  organisaci, která 
díky svému vlivu a počtu členů patřila k nejvýznamnějším z celého spektra organisaci 
Výmarské republiky, zaměřujících svoji činnost na tzv. zahraniční Němce na východě 
Evropy. Autorka svoji práci ohraničuje na jedné straně rokem 1925, kdy v důsledku smlouvy 
v Locarnu došlo ke stabilisaci mezinárodního postavení Německa, a rokem 1930, tj. rokem, 
kdy politická moc v Německu přechází do rukou tzv. prezidiálních kabinetů. Autorka si toto 
období „zlatých dvacátých let“ zvolila především jako dobu určitého zklidnění v rámci 
mezinárodní situace a německé zahraniční politiky (str. 5).
Samotnou kapitolu, věnovanou VDA, předchází tři kapitoly, zabývající se obecnějšími 
souvislostmi německé zahraniční politiky druhé poloviny dvacátých let -  první kapitola je 
věnována přehledovému vývoji zahraniční politiky Výmarské republiky s důrazem na vztahy 
k novým východním sousedům - Polsku a Československu, druhá se zabývá především 
ideologickým pozadím německého zájmu o zahraniční Němce a třetí představuje hlavní 
organizace, aktivní v této péči, přičemž autorka rozlišuje především mezi vládními a 
soukromými iniciativami.
Téma německé „neoficiální“ zahraniční politiky Německa vůči jeho východoevropským 
sousedům zpracovává autorka především z německého hlediska. Tento úhel pohledu se 
ukazuje jako výhodný především proto, že autorce umožňuje podat přehledný popis vzniku a 
vývoje těch nejvýznamnějších neoficiálních institucí, německých vnitropolitických souvislostí 
jejich vzniku a jejich napojení na státní instituce. V tomto logicky členěném přehledu pak 
spatřujeme také největší přednost práce -  autorce se podařilo přehledně popsat a zasadit do 
historického kontextu na první pohled chaotickou změť rozličných organizací, pečujících o 
zahraniční Němce. Výhodná byla také volba současného sledování přístupu k situaci v Polsku 
a Československu, umožňující vyzdvihnutí historicky podmíněných rozdílů a paralel.
Autorka vycházela ze základní sekundární literatury, hlavní oporou byl, jak se zdá, především 
Rudolf Jaworski a jeho nedávno i do češtiny přeložená kniha o „sudetoněmeckém 
národnostním boji.“ Z primární literatury autorka vycházela především z tiskovin VDA.

Jakkoli z hlediska obsahového či z hlediska formální výstavby nelze textu vyčíst zásadní 
omyly či nesprávnosti, zůstává několik připomínek, které je nutné zmínit.
V prvtjií řadě: autorka v úvodu své práce předkládá hypotézy, které hodlá prací zodpovědět 
(např. role VDA v rámci německé zahraniční politiky, vliv VDA na zahraničí politiku, 
případné odlišné přístupy VDA od oficiální politiky Výmarské republiky -  str. 5) - v závěru 
práce by si však vyžadovaly detailnějších odpovědí.
Málo je také podle našeho názoru zdůvodněno časové ohraničení práce -  především její 
ukončení rokem 1930: nebyly aktivity těchto organisaci právě v posledních letech existence 
Výmarské republiky nej podstatnější? Podobně je otázkou, nakolik byla vhodná volba stanovit 
spodní hranici na rok 1925 -  bylo Locarno skutečně natolik výrazným předělem v činnosti 
těchto organisaci? Pokud autorka zdůrazňuje, že jejím záměrem bylo přiblížit především ony 
„klidné roky“ 1925-1930, bylo by vhodné se alespoň v závěru vrátit ke klíčové postavě tohoto 
období - Gustavu Stresemannovi - a pokusit se i na základě vlastního výzkumu o jeho 
zhodnocení, jehož základní interpretační determinanty autorka na začátku práce uvádí.
S touto námitkou souvisí i další otázky: lze vysledovat vývoj v činnosti a případné proměny 
ideologických východisek sledovaných organisaci v celém období Výmarské republiky, či



zůstávala tato východiska až do ledna 1933 neměnná? Zdá se nám, že autorka právě v tomto 
bodě nepříliš diferencuje a zůstává pouze na povrchu -  byla tato činnost již od počátku 
inspirována výlučně revizionistickými snahami, expansionistickými představami o „novém 
(východo-) evropském pořádku a obecně kulturní, „charitativní“ rozměr byl pouhou 
zástěrkou?
Podobně by bylo možné si představit i poněkud podrobnější analýzu ideového pozadí zájmu o 
zahraniční Němce a to i v kontextu metodologického a tematického vývoje německých 
humanitních věd ve dvacátých a třicátých letech („Volksgeschichte“) -  zde by se nabízela 
například analýza případných proměn a ideových posunů v oficiálních tiskovinách VDA, 
popř. v textech hlavních představitelů a teoretiků. Pouze naznačena je v tomto kontextu také 
nanejvýš významná otázka složení členstva či vrcholných funkcionářů nej významnějších 
organisací z profesního a sociálního hlediska -  sama autorka cituje Jaworskiho tezi o 
významu „svržených středních vrtsev“ pro neoficiální zahraniční politiku vůči zahraničním 
Němcům (str. 26) a zmiňuje, jakkoli okrajově, i výrazný vliv vysokoškolského studenstva a 
profesorů. A nakonec - jako na další z desiderátů práce - upozorněme na nepříliš podrobnou 
diskusi souvislostí a vzájemných vlivů mezi oficiální/státní a neoficiální/nestátní zahraniční 
politikou vůči východním sousedům Německa.
Rozsah práce by možná překračovalo zapracování další námitky, jakkoli je literatura k tomuto 
tématu dostupná a autorkou zčásti v práci i používaná: jedná se o problematiku reálného vlivu 
neoficiální německé zahraniční politiky na samotné objekty jejího zájmu, tj. na německé 
menšiny v Československu a Polsku. Rozsah i kvalita kontaků mezi například nacionálně 
(volkisch) orientovanými českými a moravskými Němci a příslušnými institucemi v Německu 
byl, jak se zdá, nanejvýš významný.

Přes tyto námitky, do jisté míry již překračující nároky kladené na diplomovou práci, popř. 
téma, autorkou samotnou stanovené, hodnotím práci jako „ v e l m i  d o b r o u“ (v případě 
úspěšné obhajoby bych se přikláněl i k hodnocení „výborně“).
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