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Autorka se ve své bakalářské práci zaměřila na otázku první uprchlické vlny 
východoněmeckých občanů na pražském vyslanectví SRN. Představení této problematiky je 
doplněno analýzou příslušného zpravodajství dobového československého tisku (Rudé právo, 
Lidová demokracie, Mladá fronta, Práce) . Práce je členěna do čtyř hlavních kapitol. V první 
z nich představuje autorka zvolené téma práce a hlavní odbornou literaturu a prameny. Druhá 
kapitola podává celkový přehled problematiky do roku 1989. Následující kapitoly jsou již 
věnovány pražským událostem - nejprve je představena první uprchlická vlna, postoje NDR, 
SRN a ČSSR. Následuje již zmiňovaná analýza dobového československého tisku. Práce je 
uzavřena shrnujícím závěrem, v němž se autorka zaměřuje především na československou 
reakci na události na pražském velvyslanectví SRN, a dalšími obligatorními náležitostmi 
vysokoškolské závěrečné práce (seznam literatury, seznam zkratek a v tomto případě také 
seznam vyhodnocovaných novinových článků). 

Práce podává solidní přehled dané problematiky, autorka dokáže pracovat se základní 
sekundární i primární literaturou německé i české provenience. Za vyzdvihnutí stojí jasně 
podaný úvod do celé problematiky (kap. „Die Entwicklung bis 1989“), v němž se autorka 
věnuje nejenom historickým, mezinárodně politickým (role Maďarska v roce 1989 v exodu 
občanů z NDR), ale i právně politickým souvislostem pražského exodu. Hlavní jádro tvoří 
následující kapitola „Die DDR-Flüchtlinge in der Prager Botschaft der BRD im August und 
September 1989“, v níž se daří nejenom popsat celkovou situaci, ale i analyzovat oficiální 
československý pohled na daný problém a motivaci proměny původně pasivního 
československého postoje, zdůrazňujícího, že se jedná pouze o německo-německý problém, 
až k aktivní politice, směřující k řešení celého otázky (viz s. 30).  

O systematickém přístupu svědčí i poslední kapitola, začínající stručným úvodem do 
problematiky tisku v  Československu 80. let a pokračující interpretací jednotlivých 
příspěvků. Autorka přitom, jak se dalo očekávat, poukazuje na nedostatečnost 
československého informování o celé otázce (především z hlediska současných zvyklostí), 
které sloužilo především prezentaci oficiálního československého stanoviska, resp. 
vnitropolitickým účelům.   

Práci lze vytknout pouze některé méně jasné formulace (jako např. zcela obecný a nic 
neříkající první odstavec na s. 4 či příliš zjednodušující „Seit Beginn des Jahres 1989 wurde 
bei jeder [!] Gelegenheit demonstriert“, s. 30), to však nic nemění na její celkové vysoké 
úrovni. 

Z těchto důvodů navrhuji hodnotit práci K. Majerové známkou výborně. 
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