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Autorka si zvolila pěkné téma, aby přidala další část mozaiky do mapování  konce války 
v jednotlivých regionech. Vycházela jak z odborné literatury, tak z archivních dokumentů, 
kde bych velice ocenila méně využívaný pramen staničních knih na železnici. Stejně tak je 
třeba velmi kladně hodnotit i citlivou práci s pamětníky, jejichž  svědectví s časem – bohužel -  
ubývá 
 
Práce je členěna do kapitol podle vybraných obcí: Klatovy, Nýrsko, Strážovsko, Janovice nad 
Úhlavou, Bezděkov u Klatov, Švihov, jejichž dějinám v roce 1945 se věnuje, v tomto rámci 
pak samostatně zpracovává významné události konce války a těsně po ní. Spadají tam tak 
zcela organicky události válečné i výrazně poválečné, jako jsou např. Mimořádné lidové 
soudy (MLS). Autorka nasbírala velké množství materiálu, který se jí ne vždy podařilo 
vhodně utřídit. Spojnicí mezi obcemi je až na jednu výjimku důležitá železniční trať do 
Bavorska, odpovídající mapku bychom však hledali marně., i když je v příloze velice malá 
válečná mapa, kde sledované lokality nejsou zvýrazněny a myslím, že ani všechny nejsou 
zaneseny. 
 V případě všech lokalit sice najdeme dnešní charakteristiku obyvatelstva, ale nikoli složení 
z 30. let, které by mapovalo  odpovídající „výchozí“ pozici výzkumu, kterou pokládám 
v jazykově smíšených oblastech za dosti významnou. Podotýkám, že  lexikony obcí, které 
žádaná data obsahují, jsou v knihovnách k dispozici a zachycují jak národnostní, tak i 
náboženské a další  poměry. 
 
Domnívám se, že by autorce stačilo zaměřit se na Klatovy, i když chápu, že dramatické 
události v dalších obcích působily na začínajícího historika svůdně. Přemíra informací vedla 
však k vytvoření poněkud nepřehledné studie. Místo obsáhlé kapitoly o západní frontě by 
práci posoužila kapitolka o uspořádání státu po Mnichovu a po 15. březnu, popsání rozdílu 
mezi přičleněnými územími  a protektorátem.  Tím by se zbavila nevyhnutelného opakování 
základních údajů u každé lokality. (Přiznám se, že pouze znalost regionu vedla k tomu, abych 
se  neztratila na hranici mezi protektorátem a říší, event. na časové ose.) 
 
Několik konkrétních poznámek k textu: 
Autorka neumí citovat. Sborníkové studie jsou uváděny jen pod titulem sborníku a stránky, 
což platí i pro seznam literatury (např s. 28, 29, 40), autoři studií a názvy studií chybí. 
Nedostatečné je citování  „SOA Plzeň – fond MLS Klatovy“ bez bližšího určení citovaného 
dokumentu a data jeho vyhotovení. 
První vlak z Klatov vyjíždí na str. 24 1. července 1945, na str. 40 však už 7. června 1945. 
Na str. 24 se hovoří o posledních německých uprchlících, kteří v červenci opustili Klatovy. 
Kdo to byl? V té době snad již bylo německé obyvatelstvo internováno.  
Proč se hovoří o „Kreisleitungu“ a nikdy nezazní český překlad „krajské vedení“. 
Železná Ruda se německy jmenuje Eisenstein, jak uvádí i přiložená mapka a nikoli 
Eissenstein (ledový kámen), jak důsledně uvádí autorka. 
Ke konci práce už autorce zřejmě docházely síly a nekomentuje výpovědi pametníků. 
 
Přes uvedené výhrady, které jsou rozhodně odstranitelné (!), oceňuji autorčinu snahu a práci 
hodnotím jako velmi dobrou podle obhajoby. 
 
Doc. PhDr. Alena Míšková, PhD. 



 
   
 
 
 
 
 


