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Školitelský posudek

Najbert Jaroslav: Češi a Němci na Poličsku ve 20. století: regionální sonda do česko-
-německého soužití na území národnostně smíšeného okresu Polička. Univerzita Karlova, 
Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, Praha 2011, 174 s. + přílohy.

Práce Jaroslava Najberta se týká soužití Čechů a Němců v německém jazykovém ostrově tzv. 

Hřebečska. Využil materiálů uložených ve Státním okresním archívu ve Svitavách, Státním 

oblastním archívu v Zámrsku,  Národním archívu České republiky v Praze, dobového tisku 

českého i německého, německých pamětních knih jednotlivých obcí (Heimatbücher) a 

výpovědi pamětníků – Čechů i Němců. Za tím účelem navázal styk i s vysídlenými Němci ve 

Spolkové republice Německo. Autor se snažil přistupovat ke zpracování látky s maximální 

možnou mírou objektivity. 

Práce je rozdělena na úvod, šest výkladových kapitol, závěr, seznam použitých 

pramenů a literatury a přílohy. Po úvodu, ve kterém je zhodnocena dosavadní literatura a 

proveden kritický rozbor hlavních pramenů, se autor nejprve zabývá charakteristikou regionu 

a národnostním složením jednotlivých obcí. Zabývá se též česko-německými vztahy 

z hlediska každodennosti. Ukazuje, že v běžném životě nebyly národnostní problémy na 

předním místě, což výstižně charakterizoval jeden z autorových německých respondentů takto: 

„Auf dem Dorf gab es nich viel Politik. Unsere Probleme waren: Počasí, dobytek, chlev, pole, 

louka und les. Da gab es immer Arbeit.“ (s. 34). Dále jednotlivé kapitoly ukazují život Čechů 

a Němců chronologicky – v rakouské monarchii, v Československé republice, v letech 1938-

1945 (kapitola s výstižným názvem: Němci bez Čechů), a bezprostředně po válce v letech 

1945-1946 (kapitola „Češi bez Němců). Poslední kapitola s názvem „Oddělení železnou 

oponou“ ukazuje, jak na zlomové události nejnovějších dějin, jako byl vznik Československa, 

Mnichov a vysídlení vzpomínají Češi a jak Němci. Autor podává v každé kapitole odraz 

„velké politiky v malém prostoru“ v příslušné době: začíná osmdesátými lety 19. století a 

končí vysídlením Němců z Poličska. Všímá si působení různých školských spolků na české i 

německé straně, především školských matic.  

Najbert v zásadě vychází z teze, že celková nacionalizace veřejného života v českých 

zemích (a dodejme: v Rakousko-Uhersku vůbec) se nemohla vyhnout žádnému národnostně 

smíšenému regionu, takže národnostní konflikty se nakonec nutně musely projevit i na 

Poličsku, byť jejich intenzita nebyla mimořádně vysoká. Národnostní rozpory se silněji 

projevovaly jen během velkých národnostních konfliktů na zemské (resp. po roce 1918: na 
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celostátní) úrovni. To se poprvé projevilo v souvislosti s Badeniho jazykovými nařízeními a 

následné politické krize v letech 1897-1899, dále při vzniku Československé republiky roku 

1918, v době mnichovské krize 1938 a ovšem během tzv. divokého odsunu v létě 1945. 

S touto tezí je jistě možné souhlasit. Autor se při popisu událostí nevyhýbá ani temným 

stránkám vzájemných vztahů na obou stranách. Na německé straně to byly akce nacistických 

ordnerů v září 1938, na české zase naopak násilí na německých civilistech bezprostředně po 

válce. 

Věcné chyby jsem v práci nezjistil. Drobné překlepy a stylistické nejasnosti byly 

projednány přímo s autorem a proto se nimi v tomto posudku nezabývám. Znalost pramenů a 

literatury je na vysoké úrovni, zvláště oceňuji, že se autor snažil využít jak materiálů českých, 

tak i německých a vzájemně je konfrontovat. 

Závěr:

Najbertova práce splňuje, ba překračuje požadavky kladené na diplomovou práci. Doporučuji 

ji proto k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm „výborně“. Navrhuji také, aby práce byla 

případně přijata jako podklad pro případné rigorózní řízení, jestliže se p. Jaroslav Najbert pro 

ně rozhodne. 

Praha, 11. května 2011 prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.




