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Téma práce: Nucené nasazení studentů středních škol v období okupace 

Přítomní: Doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc. (předsedkyně komise), Prof. PhDr. Mečislav Borák, 
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Dsc. (školitel) 

Předsedkyně komise Doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc. přivítala členy komise a představila 

uchazeče Mgr. Miroslava Eisenhammera. Krátce pohovořila o jeho vědeckém zaměření a disertační 

práci na téma nuceného nasazení středoškolských studentů. Poté předala slovo školiteli PhDr. Janu 

Gebhartovi, CSc. Dsc., aby dále členy komise seznámil s předkládanou prací. Školitel podotkl, že se 

uchazeč nespokojil pouze se západočeským rozhledem, ale zároveň tento rozhled porovnal s dalšími 

teritorii. Dále vyzdvihl heuristický přístup a práci s prameny, včetně využití metody oral history, i díky 

které se mu podařilo vytvořit reálný obraz daného tématu. Školitel má však výhrady k seznamu 

literatury, hlavně jeho roztřídění. Dále poukázal na strohost textu v posledních kapitolách práce. 

Pokud by práce byla vydána, stálo by za úvahu zařadit více vzpomínek nasazených studentů a 

studentek. Na závěr vyslovil doporučení práce k obhajobě a udělení titulu PhD. 

Předsedkyně předala slovo Mgr. Eisenhammerovi, aby představil svou práci. 

Mgr. Miroslav Eisenhammer hovořil o dosavadním zpracování tématu nuceného nasazení, kdy 

poukázal, na jeho souvislosti s protektorátním prostředím. I proto, že jsou zdůrazňovány pouze 

ročníky nuceně nasazených, rozhodl se věnovat se tématu středoškolských studentů. Dále hovořil o 

základních kapitolách, kde ukázal, jak se centrální nasazovací akce prolínaly různými regiony, dále 

jaké rozdíly se objevují mezi nasazením ve velkých a menších městech, stejně jako porovnal 

průmyslové a méně průmyslové regiony. Přístup pracovních úřadů byl vcelku různorodý, co se týká 

hlavně zaměření jednotlivých škol. Některé školy díky svým oborům byly uchráněny odchodům žáků 

do průmyslu. Věnoval se i pomocné nouzové službě, tématu, které dosud nebylo historiograficky 

zpracováno. Zařadil na konec práce také téma německého protektorátního školství, kde rozebíral, že 

úkoly německé mládeže byly jiné, než mládeže české. 

Předsedkyně komise poděkovala Mgr. Eisenhammerovi, přivítala oponenty a předala slovo prvnímu 

z nich: Prof. PhDr. Mečislavovi Borákovi, CSc. Ten ocenil návrat k tématu nuceného nasazení, ačkoli si 

není jist, zda je možné přinést ještě nějaké nové poznatky. Přesto ocenil práci Mgr. Eisenhammera, 

kdy vyzdvihl, že řadu poznatků upřesnil. Připomínky jsou spíše ohledně drobných detailů, které by 

zohlednil, pokud by práce byla vydána. Především se jedná o připomínky k archivním zdrojům, 

základem jsou materiály z fondu Odškodňování nuceně nasazených, ale měly by být uvedeny o 

zmínky o fondu Totálně nasazených, nebo fond Sbírky bojovníků proti fašismu. Zdůraznil však, že toto 

by mohla doplnit a upřesnit celkový obraz práce, ale nemá vliv na její závěry. Závěrem dodal, že práce 

splňuje kritéria kladená na tento typ prací a doporučuje ji k obhajobě. 

Doc. Pokorná poděkovala Prof. Borákovi a předala slovo Doc. PhDr. Janu Němečkovi, Dr.CSc. 

druhému oponentovi. Ten velmi ocenil, že uchazeč prošel řadou tabulek a čísel, které musely 

splňovat kritéria, aby mohly být vůbec porovnatelné, aby mohly být relevantním pramenem. 

Doporučil, že pokud by měla být práce vydána, aby uchazeč doplnil ostatní regiony-jako východní 



Čechy, a zároveň zdůraznil, že by bylo vhodné se zaměřit i více na Prahu. Ta byla sídlem stěžejních 

institucí okupačního aparátu, tedy hrála důležitou roli i ve školství. Meritum práce bylo 

v nashromáždění všech dostupných archivních materiálů škol, zahrnutých v dané disertační práci. 

Dále dodal, že nezná práci, která by tvořila takový fundament, co se týká základních analýz, které jsou 

tolik potřebné pro nějaké určité syntézy. Doc. PhDr. Němeček podotkl, že československá/české 

historiografie nemá příliš syntetických prací. Navíc většina z nich je ohraničena rokem 1942, pro další 

roky se jedná pouze o dílčí práce. Dále doporučil práci k obhajobě. 

Předsedkyně poděkovala i druhému oponentovi a vyzvala Mgr. Eisenhammera, aby se vyjádřil 

k připomínkám oponentů . Mgr. Eisenhammer se nejprve vyjádřil k připomínkám Prof. PhDr. 

Mečislava Boráka, CSc. a rozebral možnosti archivních pramenů, kdy připustil, že práce by mohla být 

doplněna o materiály z fondu Svazu nuceně nasazených, i fondu Svawprotifašistických bojovníků, oba 

fondy jsou uloženy v Národním archivu. Dále poděkoval za doporučení na další literaturu - dílo Dr. 

Čelovského. Co se týká některých opomenutí v seznamu literatury, připustil, že došlo k chybě na jeho 

straně a vysvětlil, proč některé knihy ne zcela zmínil. Dále se věnoval připomínkám Doc. PhDr. Jana 

Němečka, Dr.CSc. K otázce Prahy a pražských škol poukázal, že v době, kdy na práci začínal pracovat, 

nebyly materiály k pražským školám zpracovány a nejsou do teď. I proto Prahu v práci zmínil pouze 

okrajově a ty informace, které použil, se mu podařilo získat osobně po setkání s pamětníky. K otázce 

zanedbání materiálů z Národního archivu (jednalo se o katalog z výstavy), měl mu možná přikládat 

větší důležitost. 

Předsedkyně vyzvala oponenty, zda jim byly zodpovězeny jejich dotazy a připomínky. Prof. Borák byl 

spokojen, Doc. Němeček ještě podotkl, že materiály oficiální provenience nejsou srovnatelné se 

vzpomínkami pamětníků. Doc. Pokorná dále vyzvala ostatní členy komise, zda mají nějaké dotazy a 

otevřela diskuzi. 

Slova se ujal PhDr. Jan Randák, PhD., poukázal na problematiku názvu, který mu ze začátku přišel 

zavádějící, po bližším seznámení se s prací seznal, že se jedná o velmi kvalitní práci. Vznesl otázku, na 
co se vlastně pamětníků - nuceně nasazených - ptal. Kandidát odpověděl, že se ptal na sociální 

podmínky, dojmy ze studií za okupace, vzpomínky na profesory a dále na vlastní nucené nasazení. 

Ptal i jak oni osobně hodnotí nucené nasazení s odstupem let. Někteří poukazovali na to, že to byl 

promarněný čas, který jim narušil studia, ale řada z nich hovořila o tom, že nucené nasazení stmelilo 

kolektiv a cítili silný pocit sounáležitosti. PhDr. Jan Randák, PhD. Souhlasil, zároveň navrhoval dál 

ukázat nějaký civilní a lidský rozměr. Mgr. Eisenhammer dále řekl, že dokonce můžeme hovořit o 4-5 

manželských párech, které vznikly v prostředí nuceného nasazení. Dále zde je samozřejmě rozměr 

jistého zocelení osobnosti, které často přispělo k dalším úspěchů v pracovním životě. 

Slova se ujala předsedkyně komise Doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc. a zavzpomínala na osobní 

setkání s nuceně nasazenou, kdy zdůraznila, že nucené nasazení mohlo zásadně ovlivnit lidský osud. 

Poté znovu vyzvala členy komise, zda mají nějaké dotazy. Nikdo další otázky nemě'! 



Předsedkyně komise oznámila, že kandidát prospěl a komise souhlasí s udělením titulu PhD. 


