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Posudek disertační práce
Mgr.Miroslav Eisenhammer: Nucené nasazení studentů středních škol v období okupace

Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2013, 349 s.

Teprve v posledním desetiletí se dostalo téma nuceného pracovního nasazení českých 

obyvatel v období druhé světové války do středu pozornosti historiků. Předchozí publikace ze 

šedesátých let 20. století především z pera F. Mainuše a Z. Konečného jakoby tuto problema-

tiku, ztvárněnou i literárně, již vyčerpaly, ale zdaleka tomu tak nebylo. V roce 2000 byl v 

SRN přijat zákon, jenž umožňoval, aby nuceně nasazení žádali o finanční odškodnění. V Čes-

ké republice vznikl Česko-německý fond budoucnosti a v jeho rámci začala pracovat Kance-

lář pro oběti nacismu, která vyřizovala jednotlivé žádosti o odškodnění. To vše vyvolalo zvý-

šený zájem o celou problematiku. A právě M. Eisenhammer, který pracuje jako archivář, se 

podílel na přijímání žádostí a vyhledával doklady pro jejich vyřízení. Při této příležitosti si 

uvědomil, že se setkává s neotřelým tématem, jež znělo: nucené nasazení studentů středních 

škol v období okupace, které dosud nebylo dostatečně historicky zpracováno, a rozhodl se 

napsat o této problematice disertační práci.

Již v úvodním rozboru literatury a pramenné základny k dané problematice je patrný 

rozsah Eisenhammerovy heuristiky. Studium široké palety archivních fondů z různých typů 

archivů – od centrálních až po okresní (Národní archiv v Praze, Archiv města Plzně, Státní 

oblastní archiv v Plzni, dále také Státní okresní archiv Příbram, Beroun, Tábor, České Budě-

jovice, ale také Archiv města Ostravy a města Brna) doplněné zevrubnou znalostí české i za-

hraniční odborné literatury představovalo adekvátní východisko práce. Autor se také opřel o 

regionální tisk, využil i diplomové a jiné práce a v neposlední řadě získal metodou „orální 

historie“ několik desítek vzpomínek tehdejších aktérů popisovaných událostí, které zkonkreti-

zovaly obraz o životě nasazených.

To vše se posléze stalo podkladem pro zpracování textu disertační práce. Autor ji roz-

členil kromě úvodu a závěru do sedmi kapitol, v nichž systematicky postupuje od obecného 

ke konkrétnímu, což umožňuje objasnit a rekonstruovat vývoj celé problematiky. V prvních 

kapitolách se povětšinou na základě odborné literatury věnuje z hlediska obecného válečnému 

hospodářství a roli pracovního nasazení i vztahu českých škol a pracovnímu nasazení, mezi 

které vsunul kapitolu o středním školství a jeho vývoji jak v dobách první republiky, tak za 

okupace. Zásadní přínos Eisenhammerovy práce spatřuji v kapitolách následujících, jež plně 

vycházejí z autorova výzkumu. Kapitoly pátá až sedmá se zabývají konkrétními projevy nu-

ceného nasazení na středních školách různého typu – všeobecně vzdělávací: gymnázia, reálná 
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gymnázia, učitelské ústavy; odborné školy: obchodní akademie, zemědělské školy, průmyslo-

vé školy. Z chronologického hlediska práce analyzuje období, ve kterém docházelo v široké 

míře k nucenému nasazení českého obyvatelstva formou „ročníkových akcí“, tedy od podzi-

mu 1942 do konce války v květnu 1945, jež zahrnovalo celkem necelé tři školní roky. Napros-

to nově sleduje okolnosti a důvody zařazování studentů do organizací typu Luftschutzpolizei 

a Technische Nothilfe, podílejících se na protiletecké ochraně. Zmiňuje i další různorodé čin-

nosti žáků a studentů, kteří je museli nuceně vykonávat místo vyučování např. zemědělské 

brigády, ale také budování veřejných protileteckých krytů či účast na zákopových pracích na 

jaře 1945. Stejně zajímavou a přínosnou kapitolkou je ona závěrečná, jež dává nahlédnout do 

problematiky nasazení německé mládeže ke službě ve „letecké pomocné službě“ a autor do-

chází k závěru „Zavedení služby Luftwaffenhelferů pro německé chlapce ročníků 1926-1928 

však nemohlo mít na české straně paralelu, úkoly stanovené českému etniku v hospodářství 

Říše byly odlišné“ (s. 318).

Za zásadní přínos práce považuji úsilí sledovat danou problematiku v různých regió-

nech protektorátu, např. působení pracovních úřadů v různých městech, a autor dochází k za-

jímavým závěrům, jež shrnul na konci své práce a které odpovídají na otázky a problémy vy-

tyčené ve vstupní části, kde komplexně vymezuje téma. (s. 310-318).

Přestože by bylo možné autorovi vytýkat některé drobnosti, omezím se pouze na při-

pomínku k sestavení seznamu použitých pramenů a literatury. Právě do části literatura bych 

nezařazoval např. dobový tisk z roku 1944 (Pipota Jan o Kuratoriu pro výchovu mládeže v 

Čechách a na Moravě), svým způsobem i Zpověď K.H. Franka (výslechový protokol). Zcela 

na konec. Text je poměrně strohý, někde až výčtový, možná by jej osvěžily některé konkrétní 

příběhy ze života nuceně nasazených studentů a žáků.

Z á v ě r: Práce Mgr. Miroslava Eisenhammera splňuje požadavky kladené na doktorskou 

disertaci, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji, aby byl M. Eisenhammerovi udělen po úspěšné 

obhajobě titul PhD. podle příslušného zákona.

V Praze 27. května 2013                                                         PhDr. Jan Gebhart, DSc.


