
Zápis 

z obhajoby disertační práce pana PhDr. Jana Bendy 

konané dne 8.9.2011 

téma práce: „Do vlasti z vlasti emigrují a zpátky zase…“ Migrace z okupovaného pohraničí 

ve druhé republice 

přítomní (v abecedním pořadí): Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. - oponent 

Doc.PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. – předsedkyně komise 

Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. - oponent 

Doc.PhDr. Karel Novotný, DrSc. 

Doc.PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 

Předsedkyně komise p. doc.Čechurová zahájila obhajobu a představila přítomným kandidáta. 

Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací. Ve svém vystoupení zdůraznil 

především tři okruhy problematiky, na něţ se při výzkumu zaměřil. Jednalo se o situaci 

českého obyvatelstva v odstoupeném území, pro jejíţ charakteristiku vyuţil situačních zpráv 

okresních úřadů, dále kritické posouzení variability různých statistik migrantů a zmapování 

problematiky repatriace uprchlíků z pohraničí. 

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků. Prof. Kvaček upozornil, ţe mnichovská 

historie má mnoho důsledků a jejich neznalost ji zkresluje. Bendova monografie se je pokouší 

do určité míry poznat. Má ucelený rozsah i obsah. Kandidát podal úctyhodný odborný výkon 

– mimořádný. Práce má více neţ 2000 odkazů. Práce s prameny je kritická, svědčí o pronikání

do tematiky a o kritickém vztahu k ní. Struktura práce je promyšlená, ctí chronologii. Svědčí

o odpovědném přístupu. Sleduje osudy Slovanů i Neslovanů (Němci, Ţidé). Vše je pro

poznání problematiky velmi směrodatné. Hlavním tématem je lidská situace: úděly lidí, které

Mnichov vypudil z jejich obydlí, míst, zaměstnání, vztahů, z jejich dosavadního ţivota. Je

pochopitelné, ţe tak obsáhlá práce jako je Bendova někdy (málokdy) formulačně klopýtne.

Celkově je její stylistika na vysoké úrovni, promyšlená, adekvátní závaţnosti a problémové

bohatosti látky.  Dosvědčuje, jak přesvědčivě autor tématiku zvládl, jak se v ní vyzná, takţe si

můţe dovolit rozklenutou interpretační šíři. Práce jednoznačně splňuje disertační nároky.

Prof. Borák zdůraznil, ţe rozsah práce je pozoruhodný – chronologické mezníky se 

prostupují. Vynikajícím přínosem je, ţe kandidát vymezil rozdíly mezi statistikami. Benda se 

věnoval také méně známým vztahům mezi uprchlíky a starousedlíky. Vyuţil obrovský rozsah 

materiálu. Nejsou zastoupeny moravské a slezské archivy – především v Brně a Opavě. Pro 

ucelenost tématu to není stěţejní. Nechybí nic podstatného, mohlo by to jenom lépe ilustrovat. 

Prof. Borák vyjadřuje spokojenost s jazykovou úrovní práce, její srozumitelností a jazykovou 

přesností. Bendovo osobní zaujetí problematikou se promítá i do charakteristiky lidí na útěku. 

Splňuje nároky kladené na úroveň disertačních prací. Blahopřál Dr. Gebhartovi k takovému 

studentovi. 

Kandidát Dr. Benda odpovídá na posudky oponentů. Na podnět prof. Kvačka sděluje, ţe není 

ţádná informace o daru britských ministrů ve prospěch uprchlíků. Dokonce ani odstoupivší 

první lord admirality D. Cooper nejspíše nevěnoval ţádné prostředky pro jejich zaopatření. 



Informace o německých uprchlících budou uveřejněny v článku ve sborníku Národního 

archivu. 

Prof. Borák vznesl ve svém posudku připomínku ohledně občasného zdůraznění centrálního 

přístupu v interpretaci ve spojení „českomoravské pohraničí“ – „českomoravský kotel“. 

Kandidát vysvětluje z jeho pohledu problematičnost označení samostatného označení slezské 

pohraničí. Podle něj je moţno hovořit pouze o slezském pohraničí ČSR, neboť jmenované 

území postrádá „vnitrozemí“ vzhledem k tomu, ţe se jedná o úzký pruh území. Navrhuje 

proto hovořit o uprchlících z Českého Slezska. Prof. Borák postrádá údaje o původu 

fotografií. Kandidát odpovídá, ţe momentky uprchlíků pochází z britských listů The Times, 

New Chronicle, fondu PMR z NA ČR, k. 990. Fota, která pouţil reţisér Vávra, pochází 

z dokumentu o K.H. Frankovi Semena nenávisti. 

Oponenti se vyjadřují k vystoupení kandidáta. Prof. Kvaček upozorňuje, ţe rozsah práce má 

svá úskalí, neboť nosit ji aţ do Jičína je namáhavé. 

Diskuse: 

Předsedkyně komise p. Doc. Čechurová otevřela diskuzi. Doc. Šebek upozorňuje, ţe práce 

zohlednila i situaci obyvatelstva v pohraničí na jaře 1938 a především pak tlak na ţidovskou 

menšinu. Zároveň se spolu s doc. Čechurovou dotazuje na další odborné plány kandidáta. 

Kandidát se bude v případě zisku grantu podílet na publikaci dějin města Roudnice n. L. Prof. 

Kvaček připomněl v této souvislosti germanizační plány německé okupační moci, které 

předpokládaly počátek pásu německého osídlení v Roudnici n.L., odkud měl směřovat ku 

Praze. 

Doc. Pokorná se ptá na původ pramenů k organizaci České srdce. Kandidát odpověděl, ţe 

jeden souvislý fond neexistuje. Informace čerpal z materiálů Ústavu pro péči o uprchlíky 

uloţené ve fondu Ministerstvo práce a sociální péče – repatriace v Národním archivu ČR. 

Zároveň doc. Pokorná upozorňuje, ţe kandidát poukázal i na uměleckou reflexi dějinné 

události v básních Holana a Halase. Kandidát doplnil, ţe k tématu vznikla i novinová povídka 

Marie Majerové s obrázky Jiřího Trnky. Doc. Šebek se dotazuje na roli katolické církve 

v pomocných akcích. Kandidát odpověděl, ţe Ústředí katolické charity spolupracovalo s Čs. 

Červeným kříţem ve volném sdruţení organizací, které se zaobíraly péči o uprchlíky. Jinak 

role katolické církve nebyla nijak výrazná (aktivistická). Prof. Kvaček upozornil na roli 

kardinála Kašpara, který situaci necítil tak bolestně. Následně byla diskuze uzavřena. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.)  

Zapsala: Bendová 

Podpis předsedkyně komise: 


