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Vanda Müllerová,  Proměny města České Kamenice v letech 1945-1951. Praha, PedF UK, 

2010. Diplomová práce. Stran  110, v tom obrazové přílohy. 

 

Autorčina práce je zdánlivě věnovaná čistě regionálnímu tématu, ale díky zvolenému 

přístupu ji lze označit také za práci věnovanou konkrétním aspektům velmi významných 

problémů celočeských. Je možno ji chápat jako příspěvek k závěrečné etapě dějin německé 

skupiny v jednom ze severočeských měst, jako svědectví o tragické etapě česko-německých 

vztahů i o děsivě logickém vývoji české společnosti směrem k nastolení komunistického 

režimu.  

V úvodu mělo být vysvětleno stanovení závěrečného časového mezníku k r. 1951, protože 

v práci převládá sledování událostí z let 1945-1948. Na druhé straně je třeba ocenit, že se 

autorka  pokusila zhodnotit přínos jednotlivých odborných prací, kterých v různém rozsahu 

využila, protože tento úkol není v diplomových pracích vždy úspěšně řešen, pokud se ho 

autoři vůbec dotknou. 

    Text Vandy Müllerové byl psán s evidentní chutí a zaujetím (v dobrém slova smyslu).  

Znovu se ukázalo, že rodinná vazba k analyzovanému problému může být dobrou základní 

motivací k napsání práce. Samo o sobě by to jistě nestačilo, autorka však přistoupila 

zodpovědně k vymezení pramenné základny své práce. Základním přínosem se stalo studium 

materiálů v děčínském okresním archivu, oceňuji však také její práci s dobovými právně-

normativními prameny, které se autorka pokusila srovnat v rámci možností s reálným stavem 

věcí. Nelze vyloučit, že by se našla ještě některá další svědectví o České Kamenici  

v některých severočeských regionálních listech vydávaných mimo toto město, ale hlavní 

zjištění konstatovaná v práci by to jistě nezměnilo.  

Autorčin popis hlavních vývojových jevů v dějinách města, ke kterým patří zejména 

„ řešení německé otázky“ nebo příchod a adaptace českých novoosídlenců je poutavý a 

nepochybně přínosný. Je logické, že vše z místního vývoje nemohlo být zohledněno. Čtenáře 

může např. překvapit absence údajů o místních výsledcích parlamentních voleb z let 1946 a 

1948, ačkoli je autorka o těchto skutečnostech jistě informována. Také vývoj 

českokamenického MNV směrem k únorovým událostem mohl být popsán detailněji, např. 

s ohledem na pozici zástupců čtyř tehdejších parlamentních stran. 



Za přínos práce lze označit zařazení celé řady obrazových i tabulkových příloh přímo do 

textu, ale také za něj. Na druhé straně mrzí některé neopravené chyby, jako např. psaní jména 

Goete (s. 83) nebo slova „milné“ (s. 8). Místy by prospělo rozdělení příliš dlouhých odstavců 

na kratší textové úseky. U několika sborníkových prací citovaných v bibliografii mělo být 

uvedeno stránkování v rámci příslušného svazku. 

Pozitiva však v práci bezpochyby výrazně převažují. Předkládanou práci mohu s potěšením 

doporučit k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou „výborně“.  

 

V Kozojedech, 31. 8. 2010 

 

                                                                                                                 dr. Bohdan Zilynskyj      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


