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Štěpán Jahoda: Odsun Němců mezi léty 1945-1947 na Šluknovsku

Předložená práce čítá 47 stran textu (s. 5-51), připojeny jsou obrazové přílohy, seznam 
použité literatury a archivních pramenů a anotace v českém a anglickém jazyce (každá 
v rozsahu necelé 1 strany).

Práce svědčí o velkém zájmu autora o sledovanou problematiku a opírá se výraznou 
měrou i o rešerši v dobových archivních pramenech. Po této stránce je nutno přístup autora 
vyzdvihnout. Stejně tak kladně lze hodnotit i rozvržení práce, která se principielně dělí na dvě 
části. 

V prvé, obecné (s. 9-26), se autor pokusil vypořádat s poválečným odsunem Němců jako 
právním a politickým fenoménem, v kontextu doby, ve které k němu docházelo. Snažil se 
zdokumentovat postoj československých politiků k otázce další koexistence Čechů a Němců 
na našem území po druhé světové válce, vymezil hlavní normativní akty, jimiž byl odsun 
upraven v mezinárodním i vnitrostátním československém právu a zabýval se i otázkou 
organizačního zajištění odsunu, zahájeného na počátku roku 1946. Autor v přiměřeném 
rozsahu upozornil i na problematiku tzv. divokého, právně nepodloženého odsunu, 
probíhajícího bezprostředně po porážce nacistického Německa.

Druhá, konkrétně laděná část (s. 27-47) již mapuje organizovaný odsun německého 
obyvatelstva na Šluknovsku. K tomu podotýkám, že u regionálně zaměřených prací bývá 
zvykem sledované území jasně vymezit, což autor poněkud opomněl. Z úvodu práce lze sice 
dovodit, že se autor ve svém zájmu omezil na území (soudních) okresů Rumburk, Šluknov a 
Varnsdorf,  explicitní vymezení pojmu „Šluknovsko“ by ale bylo velmi žádoucí. Kromě toho 
mám určité pochybnosti o zařazení podkapitol 2.2.1. (Obecná úprava podmínek a režimu ve 
sběrných střediscích) a 2.4.1. (Obecně o postavení a odsunu antifašistů), o nichž se 
domnívám, že svým obsahem mnohem spíše patří do první, obecné části věnované odsunu 
jako takovému. Jinak tuto kapitolu cením vysoko právě díky intenzivnímu využití konkrétních 
dochovaných materiálů.

Domnívám se nicméně, že autor mohl výsledky své archivní rešerše lépe „prodat“ 
pokud jde o formu. Předně by se slušelo správně citovat příslušný archiv – tak v úvodu se 
hovoří o fondech „okresního státního archivu v Děčíně“ (s. 5), v závěrečném seznamu 
použitých zdrojů je pak uvedeno, že jsou tři fondy Okresních národních výborů uloženy v 
„SOA Děčín“ (s. 61). Správný název je ale „Státní okresní archiv Děčín“, zkratka „SOkA“. Je 
to obzvlášť důležité z toho pohledu, že konkrétně v Děčíně se nachází i dislokované 
pracoviště Státního oblastního archivu (SOA) Litoměřice. Stejně tak platí, že práci by 
dozajista prospělo, kdyby autor na archivní materiály řádně průběžně upozorňoval v rámci 
poznámkového aparátu, čímž by se usnadnila i možnost verifikace jím uváděných údajů a 
závěrů.

Konečně považuji za nutné upozornit, že autor svoji práci ne zcela přizpůsobil platnému 
Opatření děkana č. 7/2010 (Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných 
prací). To ve svém čl. 4 odst. 3 písm. a. požaduje minimální rozsah diplomové práce 50 
normostran, přičemž předložená práce čítá 47 normostran. Jde jistě jen o nepatrné zaostání za 
předepsaným rozsahem, přesto se domnívám, že autor zbytečně do jisté míry znehodnotil své 
úsilí. Přitom by jistě nebylo složité některé pasáže ještě dále rozvést, případně poněkud 
rozšířit archivní rešerši – podle mého soudu by například zajímavé podněty mohlo přinést 
nahlédnutí do materiálů městské (obecní) provenience, například městských (obecních) 
kronik apod.



Navzdory výše předestřeným výtkám hodnotím práci celkově jako spíše zdařilou a 
navrhuji hodnotit ji stupněm „velmi dobře“. V rámci obhajoby pak navrhuji zaměřit pozornost 
na otázky rozsahu a právní úpravy pracovního využití internovaných Němců před jejich 
odsunem a rozsah kompetencí okresních národních výborů ve vztahu k sběrným táborům, 
resp. německému obyvatelstvu jako takovému.
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