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         Autorka předkládané práce si zvolila téma, které bylo po dlouhá desetiletí v české 

historiografii tabuizováno. Problematiku poválečného odsunu Němců detailně sleduje na 

příkladu někdejšího okresu Broumov, na jehož území byli do té doby čeští obyvatelé pouhou 

menšinou. Po stručném představení Broumovska si velmi detailně všímá předpokladů pro

vysídlení a následně jeho průběhu. Zvláštní pozornost si zaslouží krátká poslední kapitola 

věnovaná vyšetřování násilných činů, jejichž obětí se během roku 1945 stali němečtí 

obyvatelé Broumovska.

        Z metodického hlediska je důležitá skutečnost, že se defendentka rozhodla svůj výzkum

založit především na pramenech z archivních fondů státní správy, bezpečnostních složek a 

Československé armády (Národní archiv, Státní oblastní archiv Zámrsk, Státní okresní archiv 

Náchod, Archiv bezpečnostních složek,  Vojenský ústřední archiv). Práce Jitky Bartoškové je 

díky tomu do značné míry opřena o suchou řeč úředních záznamů, které lze – na rozdíl od 

mnohdy emotivně vyhrocených vzpomínek pamětníků – jen obtížně zpochybnit. Tato 

skutečnost vynikne zejména v pasážích týkajících se nevyprovokovaných případů násilí 

(hromadná poprava v katastru Teplic nad Metují, poprava benediktinských kněží v Šonově). 

Práci doplňuje relativně střídmá příloha, přičemž zajímavých prvkem je využití 

kartografických materiálů dokládajících přetrvávající zájem německého prostředí o 

Broumovsko. Pro snadnější orientaci v textu však poněkud postrádám místní a jmenný 

rejstřík. 

         

         Studie má odpovídající rozsah a z jazykového hlediska se jedná o práci kultivovanou. O 

zvoleném tématu podává tato diplomová práce důkladný přehled a podstatným způsobem 

prohlubuje naše vědomosti o dlouho účelově opomíjeném a stále traumatizujícím tématu.

Pozitivem práce je promyšlené a vhodně zvolené členění kapitol a subkapitol, stejně tak jako

přehledné tabulky odsunutých a závěrečná bodová rekapitulace výsledků autorčina výzkumu. 



Především je však nutné ocenit snahu Jitky Bartoškové o maximální objektivitu a schopnost 

přistupovat k tématu věcně, se zdánlivě chladným odstupem historika. Navrhuji proto tuto 

velmi záslužnou práci hodnotit jako „výbornou“.
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