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Jan Janoušek ve své bakalářské práci znovu otevřel citlivé, a české veřejnosti 
opakovaně připomínané téma vysídlení německého obyvatelstva z českých zemí po druhé 
světové válce. Jeho volbu vítám; pokud toto téma nebude překonáno a vysvětleno v dobových 
souvislostech bez emocí a politických ambicí, a pokud takovéto vysvětlení nebude přijato jako 
relevantní oběma zúčastněnými stranami, je nutné se k němu vracet.

Výklad J. Janouška je veden ve dvou liniích, které mají nespornou návaznost, přesto 
však jsou liniemi autonomními. 

V prvém oddílu své práce J. Janoušek prezentuje poznatky a interpretace průběhu 
vysídlení, jak je formulovali přední čeští badatelé zabývající se touto problematikou: historici 
Tomáš Staněk, Jan Křen a Václav Kural a právní historik Jan Kuklík. Tato část předložené 
práce je koncepčně dobře pojatou rekapitulací výsledků studia zmíněných badatelů. J. Janoušek 
se v ní snaží prezentovat stanoviska, která z pozice české historické obce jsou uznávaná a 
přijímaná jako relevantní. Kladem tohoto přehledu je snaha zaznamenat i diskusi o některých 
otázkách a naznačit sporná místa v jejich výkladu. Přes nespornou přehlednost textu a úsilí
o systematičnost výkladu zůstává tento oddíl především dokladem rozhledu J. Janouška po 
relevantní české vědecké literatuře zabývající se problematikou česko-německých vztahů 
v druhé polovině 40. let 20. století. Pro něj osobně ovšem znamená ukotvení problému, který 
se rozhodl sledovat, a vytvoření znalostního základu, o nějž se může opřít ve svém výkladu
zvoleného tématu.

Vlastní podstata předložené bakalářské práce tkví v prezentaci textů o vysídlení Němců 
z českých zemí, které uveřejnily Lidové noviny v období od 1. 12. 1989 do 7. 6. 1990. Autor 
tedy sleduje reflexi vysídlení v tehdy vysoce prestižním periodiku v časovém horizontu, který 
si vymezil „sametovou revolucí“  a prvými porevolučními volbami do federálního NS. Je to 
jeho volba, i když toto vymezení ve vztahu k ohraničení dobou voleb zvažuji. Sametová 
revoluce je mezníkem nesporným, i když impulz k otevření tématu byl dán až v prosinci. 
J. Janoušek prokázal, že zájem o odsun na stránkách Lidových novin byl reakcí na omluvu za 
tento historický akt, kterou Václav Havel formuloval 23. prosince 1989. Doložil, že na 
Havlovu omluvu se váží nejen příspěvky zvažující českou vinu, ale i články, které aktivizovaly
česko-německý diskurz o dopadech odsunu do současnosti a budoucnosti vzájemných vztahů. 
V této sentenci je také obsažen jeden ze závěrů, k nimž J. Janoušek dospěl.

Nutno konstatovat, že rozprava J. Janouška o reflexi odsunu na stránkách Lidových 
novin obsahuje nejen analýzu myšlenkového obsahu každého z uveřejněných textů, nýbrž i 
zhodnocení jeho historické relevance (u odkazů na průběh odsunu) a posouzení společenských 
postojů autora textu. Práce je vybudována na prezentaci jednotlivých textů. Až na závěrečných 
pěti stránkách, z mého hlediska stěžejních, J. Janoušek formuluje širší závěry. Zde a) nastiňuje
souvislosti, v nichž je odsun reflektován (historické, politické a etické), b) konstatuje, že
základním postojem českých autorů k odsunu je jeho kritika a c) vyslovuje svůj předpoklad, že 
cílem uveřejněných textů bylo jednak obnovit historické vědomí české veřejnosti a jednak 



vytvořit prostor pro zlepšení nejen bilaterálních česko-německých vztahů, ale i mezinárodních 
vztahů v Evropě. Lze jen litovat, že se autor nepokusil prezentované texty vyhodnotit také 
z hlediska aktuálních názorů politické reprezentace, společenských nálad české veřejnosti, 
německé inteligence a sudetských Němců. Tyto názory a nálady jsou pod deklarovaným 
kriticizmem sice skryty, avšak patrny. 

Práce J. Janouška je dobrým vhledem do stanovisek Lidových novin k významné etapě
českých dějin. Autor práce prokázal, že dovede pracovat s odbornou literaturou, pečlivě 
provést heuristiku i prezentovat získané texty. Upozorňuji na nutnost pečlivější jazykové 
korektury. Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce a doporučuji ji 
k obhajobě. Práci hodnotím na rozhraní velmi dobré a výborné.
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