
Posudek na diplomovou práci Martiny Stejskalové „Spolek pro Němce v zahraničí 
(VDA) a jeho politika vůči Polsku a Československu v letech 1925-30 -  příspěvek 

k neoficiální zahraniční politice Výmarské republiky.“

Autorka si vybrala problematiku, která spadá do širokého kontextu vztahů 
meziválečného Německa ke východním sousedům. Z palety problémů, které odborná 
literatura v minulých letech oslovila, se soustředila na „Spolek pro Němce v zahraničí“ 
(VDA), počtem členů nejsilnější a nejvlivnější z pestrého okruhu organizací, která si kladly za 
cíl podporu německých menšin v zahraničí. Právě analýza jeho činnosti ve sledovaném 
období tvoří nejpřínosnější část práce, i když jeden deficit je nutné společně s autorkou (s. 85) 
zdůraznit: práce se opírá především o výroční zprávy VDA, tedy o sotva kritickou sebereflexi 
jeho vedoucích grémií. Hodnocení veřejnosti či státních orgánů, kteří činnost spolku 
financovaly, práce nezachycuje, což je zřejmě dáno stavem pramenné základny i stavem 
výzkumu.

Přesto lze souhrnně říci, že se autorce podařila velmi solidní práce, i když do jisté míry 
může působit rušivě, že v některých poměrně dlouhých pasážích zůstala příliš závislá na 
jediném autorovi, byť by to byla taková extratřída jako je R. Jaworski (výrazně např. s. 41- 
43). V celkové koncepci práce se autorka nevyvarovala jistých problematických bodů. 
V úvodu např. označuje za jeden ze svých cílů zjistit, zda byl VDA kulturní organizací či 
politickým spolkem. Hodnota takové otázky není zcela jasná, navíc autorka nikde ani 
nenaznačuje kritéria rozlišování. To by ostatně zřejmě ani nebylo nijak snadné, protože 
hranice mezi veřejným a politickým prostorem, mezi veřejnými a politickými aktivitami, je 
obecně velmi nezřetelná, tím více v podmínkách integrálního nacionalismu 1. poloviny 20. 
století, kdy se v národním kontextu stávalo politikem prakticky vše, jak autorka ostatně sama 
na řadě příkladů dokládá. V závěru nakonec na tuto poněkud problematickou otázku 
explicitně neodpovídá -  politický charakter, resp. politické dosahy, činnosti spolku jsou 
ovšem z textu jasné. V závěru autorka konstatuje a podpírá přesvědčivou hypotézou, že ve 
středu pozornosti VDA stáli především Němci v Československu. V této souvislosti je škodu, 
že toto profilování podrobněji nerozpracovává při analýze praktické činnosti spolku. V čem se 
tedy zvýšený zájem o Němce v Československu v praxi projevoval, čtenář těžko zjišťuje. 
Pregnatnější shrnutí by zasluhovaly i odlišnosti spolkové činnosti ve vztazích vůči německým 
menšinám v Československu a Polsku od práce v zájmu jiných německých menšin, jíž 
autorka v závěru hodnotí jako „výhradně“ kulturní, resp. hospodářskou, spolupráci (s. 84).

Autorka prokázala velmi solidní stylizační schopnost (nehledě na to, že z některých 
formulací „vykukují“ německé předlohy) a dokáže dobře vysvětlit, co má na mysli. Někde ale 
zůstala poměrně skoupá na slovo či snad se neodvážila (nechtěla?) věci domyslet či dohledat. 
Např. když nesouhlasí s K. Possekelem (konkrétně jde o vztah VDA a časopisu „Deutsche 
Arbeit“), měla by říci, v čem s ním nesouhlasí (s. 9). Jestliže hovoří o tom, že státní podpory 
se nedočkaly soukromé národní organizace, které působily „příliš nacionalisticky a otevřeně 
podporovaly vznik iredenty v jiných zemích“, tak by měla uvést příklady (s. 81). Uvádí-li, že 
činnost v zájmu německých menšin byla z řady důvodů (organizační roztříštěnost, 
konkurence jejích nositelů apod.) neefektivní (např. s. 80), tak se naskýtá otázka, jak tehdejší 
doba (jestli vůbec) v tomto ohledu pojem efektivity chápala či snad mohla chápat. Po rozpaků 
se dostane čtenář, jestliže si na jednom místě přečte, že na rozdíl od Polska nebyla menšinová 
otázka ve vztahu k Československu umocněna požadavkem úpravy hranic (s. 17), na druhou 
stranu se dozví, německá politika nevylučovala připojení sudetoněmeckého území (s. 21).

Spíše ojedinělé jsou v práci faktografické problémy. Např. lze těžko tvrdit, že 
Německu byl uložen závazek „jednostranného odzbrojení a demilitarizace“ (s. 11). Válečná 
porážka a revoluce spíše urychlily než způsobily rozpad dosavadní hierarchie společnosti (s.



25). A na okraj z Jazykového soudku“ : „Wanderung“ bych spíše než „putování“ v daném 
kontextu překládal jako „stěhování“ (s. 39), rovněž slovo „industrie“ má v češtině dost 
specifický odborný význam (s. 61).

V závěrečném finiši autorka v jinak docela čtivém textu přehlédla i několik překlepů - 
shodou okolností právě v závěru: čtenář se zde např. dozví, že Německo působilo „na takový 
vývoj uvnitř menšin, který by odporoval zájmům říše.“ (s. 81)

Konečný soud o práci není zcela jednoduchý. Na jednu stranu nelze pominout její 
nesporný přínos k bádání o česko-německých vztazích, kladem je využití pramenů (především 
výroční zprávy VDA a publikované dokumenty německé zahraniční politiky), dobového tisku 
i početných sekundárních titulů. Na druhou stranu se čtenář nezbaví dojmu, že zpracování 
možnosti dané tématem ne zcela využilo; více preciznosti při závěrečných úpravách by 
rovněž nebylo na škodu.

Na tomto základě doporučuji práci k obhajobě a navrhuji zkušební komisi hodnotit 
předloženou práci stupněm „velmi dobře“. V případě kvalitní obhajoby by mohlo být zváženo 
i hodnocení „výborně“.
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