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Bakalářská práce předložená panem Petrem Šulkou nazvaná jednoduše a 

současně výstižně „Chomutov 1945-1948“ je věnována živému, aktuálnímu tématu 

hospodářských a sociálních dějin – problematice pohraničních oblastí na konci druhé 

světové války a následných procesů, počínaje obnovou správních úřadů, policie, 

politických stran a samozřejmě odsunem německého etnika a příchodem doslova 

směsice nových osídlenců (etnicky i politicky) s nutnými chronologickými přesahy.

Práce je založena především na studiu nepublikovaných archivních materiálů 

(SOkA Chomutov se sídlem v Kadani, Oblastní muzeum v Chomutově), výpovědích 

pamětníků a studiu dobové a současné odborné literatury. Ocenění zaslouží využití i 

nejmodernějších zdrojů informací, stejně jako citlivá práce s pamětníky. S potěšením 

lze konstatovat, že městu Chomutov a mikroregionu Chomutovsku bylo věnováno 

několik kvalifikačních prací (např. J. Haviar), včetně posuzované práce, takže se 

zvyšuje úroveň našich znalostí o tomto prostředí.

Práci tvoří kromě úvodu a závěru osm drobnějších kapitol. Ocenit lze snahu 

autora práce na základě dostupných místních archivních pramenů postihnout 

proměny Chomutova, významné průmyslové oblasti (Manesmann atd.), v souvislosti 

s celkovým vývojem v poválečném Československu. Je vidět, že se poctivě věnoval 

zpracování nelehké problematiky. Autor si všímá také minimalizace etnických 

rozmíšek mezi nově příchozími, stejně jako ve společnosti zakořeněných klišé o 

českém pohraničí. Uvádí celou řadu detailů ze života v poválečném Chomutově. 

Práci lze považovat za přínos k regionálním hospodářským a sociálním dějin v sice 

krátkém, avšak dramatickém období. Z práce bude možné v budoucnu vycházet a 

navazovat na ni. Práce je výsledkem soustavného a dlouhodobého studia dané 

problematiky. 

Žádná práce není dokonalá a lze ji stále zlepšovat. Práce nehledě na svoji 

velmi dobrou úroveň vykazuje gramatické poklesky (např. s. 52, 46). Možná by práce 

mohla obsahovat některou z forem příloh, byť tím není nikterak dotčeno její 

zpracování.



Práce splňuje požadavky obsahové i formální, kladené na bakalářskou práci a 

plně ji doporučuji k obhajobě.

Praha, 8. srpna 2011

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
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