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Posudek oponentky diplomové práce 

Diplomantka ve své práci zpracovala mikrosondu života středostavovské podnikatelské 

německé rodiny v Ústí nad Labem a v poválečném Německu, Regensburgu. Získala přitom 

ojedinělý materiály především z poválečného období obnovy továrny na barvy a laky, jež 

pochází ze soukromého archivu jedné z členek rodiny, Lore Schretzenmayr. 

Po úvodu, ve kterém také autorka stručně charakterizuje i použitou literaturu a prameny, 

následuje kapitola o hospodářském vývoji města Ústí nad Labem před první světovou válkou 

a založení Firmy Seiche - barvy a laky. V první části v podstatě recipuje Dějiny města Ústí 

nad Labem, ve druhé dominantně vychází z informací paní Schretzenmayr, též profesionální 

genealožky 

Další kapitola - období první Československé republiky - začíná obecným politickým 

přehledem tak trochu nahodile sestaveným, nicméně z relevantních studií, to platí i pro 

přehled hospodářského vývoje v téže době. Pro podkapitolu o politických a kulturních 

událostech v téže době v Ústí nad Labem by bylo možné užít pestřejší kolekci pramenů než 

jen obligátní dvojí dějiny města, v případě politického vývoje je rovněž sporné, zda lze za 

důležitý v podstatě považovat jen období Deutschböhmen a pak události roku 1938?. 

Informace o rodině v tomto období jsou opět v podstatě „oral-history" Lore Schretzenmayr. 

Dozvíme se základní genealogická fakta a také několik údajů ke každodennímu životu. 

Ilustrativní a podkladově zajímavě je podchycený vývoj továrny Seiche. 

Období, kdy Ústí nad Labem bylo součástí Říšské župy Sudety, diplomantka popisuje 

v další části práce. Začíná opět všeobecnými úvody, jim lze věnovat stejné připomínky jako 

srovnatelným textům z období předchozího, jsou poněkud materiálově stereotypní. Rodinný 

život a stručný vývoj firmy následují jsou opět zajímavé vzpomínky paní Schretzenmayr. 

Poválečné období opět nejprve shrnuje základní informace ke sledované době, odsun rodiny 

je sledován prizmatem deníku, jež si střídavě psaly sestry Lore (provdaná Schretzenmayr) a 

Evy Schiepeck. 



Následuje kapitola věnovaná novému začátku v Bavorsku. Znovu lze diskutovat, zda u 

témat širšího kontextu nebylo možné užít širší spektrum literatury, nicméně tyto části práce 

patří bezesporu k nej zajímavějším a nejpřínosnějším, kdy Lucie Smetanová také využila 

výjimečně zachovalý rodinný archiv, jenž se vztahuje i na podnikání. Je zajímavé sledovat 

jakými cestami bylo možné znovu začít či navázat na předchozí život soukromý, ale hlavně 

profesní.. Zachovalá korespondence prezentuje i údaje každodenní reality, například složité 

shánění základních potravin. Později, koncem, padesátých let, je už zřetelný vzestup, ale 

zároveň pokračuje akcent na vzájemnou podporu v rámci podniku, do kterého bylo „vtaženo" 

mnoho zaměstnanců původní ústecké továrny. 

Závěrem diplomantka shrnuje své poznání a následuje kromě seznamu pramenů a literatury 

(paměti Gerdy Eckelt a Bedřicha Rohana bych spíše zařadila mezi prameny) několik příloh 

převážně ze zkoumaného rodinného archivu. 

Diplomová práce Lucie Smetanové by si zasloužila profesionálněji zpracovaný širší kontext 

událostí, jimž se věnuje, ale na druhé straně nebylo jednoduché zachované podklady 

soukromého archivu Seiche a Schiepeck roztřídit a vyhodnotit (měla jsem možnost materiál 

v Regensburgu shlédnout), proto si myslím, že práce obsahuje potřebné náležitosti a 

doporučuji ji к obhajobě. Návrh hodnocení: velmi dobře. 

V Ústí nad Labem, dne 30. 4. 2006 

Doc. Dr. Krisrína Kaiserová, CSc. 


