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Oponentský posudek

Jakub Vrba si vybral mimořádně zajímavé téma, jehož zpracování je zároveň cenným 

příspěvkem pro historiografii i potřebným občanským podnětem. Snad proto, že téma 

uprchlických táborů v západních zemí bylo oblíbeným motivem československé propagandy 

před rokem 1989, jej česká historiografie porevolučního období považovala za irelevantní 

nebo přinejmenším nehodné pozornosti. Práce Jakuba Vrby přitom přesvědčivě ukazuje, že 

kontext imigrační politiky a s ním souvisejících tvrdých podmínek v uprchlických táborech, 

jakož i téma motivací k emigraci, stojí za to studovat.

Již při četbě teoretického úvodu, pojednání o literatuře a pramenech i otázek a tezí musí být 

každému čtenáři zřejmé, že práci napsal mimořádně sečtělý student, který je schopen 

pracovat s cizojazyčnou teoretickou i empirickou literaturou. Člověk, kterému neschází 

odvaha ani schopnost interpretovat a který se tak přinejmenším pokouší o to, co historické 

práci dává smysl.

Autor chce v prvním kroku analyzovat světovou i rakouskou azylovou politiku, což mu 

poskytne jakýsi rámec pro zodpovězení pro něj stěžejních otázek; tedy tázání po 

podmínkách, v jakých imigranti žili po dobu pobytu v táboře, a po podobě střetu původních 

představ imigrantů o „Západu“ s realitou, s níž se tu setkali. Jeho hlavní hypotézou je tvrzení, 

že nelze striktně odlišit politickou a ekonomickou emigraci. Tím polemizuje jak s tehdejší 

(ovšem i současnou) praxí azylové politiky většiny evropských států, tak i s vědeckým 

diskurzem, který toto dělení přejímá.

Ambice práce je třeba ocenit, ale po pravdě řečeno, na bakalářskou práci o rozsahu pěti 

desítek stran je to trochu moc otázek a moc badatelských polí. To se nutně muselo projevit, 

na úkor uspořádanosti práce a soustavnosti výkladu. Navíc se nedá říci, že by všechny otázky 

byly stejnou měrou zodpovězeny. Zatímco táborové každodennosti, vykořisťování imigrantů i 

imigrační politice se autor celkem podrobně a zajímavě věnuje, slibovaná tematika obrazu 

Západu se objevuje spíše letmo a ne zcela promyšleně. Nepřímo je samozřejmě možné si

dovodit, o jaký kontrast (mezi původním, zřejmě velice idealizovaným, a následným, drsným 

pobytem v táboře určovaným obrazem) se autorovi jedná. Jako čtenář jsem ale v práci 

nenašel žádnou analýzu původních obrazů Západu, s nimiž lidé do Rakouska přicházeli – a 

tudíž ani onoho střetu, k němuž se vázala jedna z centrálních otázek. U tématu klasifikace 

emigrace (resp. imigrace) sice autor ukazuje voluntarismus imigračních úředníků, přísně 

vzato ale výsledné tvrzení o obtížné rozlišitelnosti politické a ekonomické emigrace není do 

hloubky proargumentované (muselo by se totiž pracovat s motivacemi emigrantů, k čemuž 

by člověk musel mít k dispozici specifické egodokumenty z období před emigrací).



Podobný problém vnímám i u teoretického zakotvení práce. Na jednu stranu je na poměry 

bakalářské práce velmi robustní, zároveň jsou ale teoretické koncepty (dějiny každodennosti 

Alfa Lüdtkeho, teorie tábora G. Agambena atd.) spíš jen letmo zmíněny. Jako by je každý znal 

a každý už věděl, odkud vítr vane. Bez ohledu na to, že s tím v českém prostředí není možné 

tak automaticky počítat (to není autorův problém) by měl autor práce blíže odůvodnit, proč 

si vybírá právě tyto koncepty a jak je v práci aplikuje. Vždyť například zmíněný Agambenův 

koncept je v podstatě ahistorický a bylo by tak třeba odůvodnit, proč jej autor považuje za 

použitelný a smysluplný.

Máme tak před sebou studii, která analyzuje pozoruhodné téma, na poměry bakalářské 

práce svědčí o velké sečtělosti i velkých schopnostech autora a přináší na základě výborné 

práce s prameny i literaturou zajímavé informace, příběhy i interpretace. Zároveň ovšem 

práci, která trpí jistou neuspořádaností, nedořečeností a nesystematičností. 

Studie Jakuba Vrby rozhodně splňuje a v mnohém překračuje požadavky kladené na 

bakalářskou práci. Vzhledem ke zmíněným problémům bych ji ale navrhl hodnotit jako velmi 

dobrou. Jsem si přitom vědom toho, že se jedná o hodnocení přísné. Dovedu si proto 

představit, že pokud autor dokáže při obhajobě dovysvětlit to, co mi v práci (s ohledem na 

jeho vlastní ve studii vyslovené záměry) chybí, může být nakonec hodnocena jako výborná.

Tato bakalářská práce jednoznačně ukazuje, že autor je intelektuálně mimořádně schopný, 

občansky angažovaný a kriticky myslící člověk. A to je nakonec důležitější, než jaké bude její 

finální ohodnocení.
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