
Oponentský posudek k magisterské diplomové práci Bc. Aleny Charamzové

Tématem diplomové práce Bc. Aleny Charamzové jsou kontakty mezi krajany ze Spolkové 

republiky Německo a Rakouska s Československem s časovým vymezením let 1947 až 1967. 

Diplomantka práci člení kromě úvodní a závěrečné části na šest samostatných kapitol.

V úvodu diplomantka zmiňuje základní kontext politického vývoje SRN a Rakouska. Stručně 

prezentuje  i  československou  zahraničněpolitickou  koncepci  ve  zkoumaném  dvacetiletí. 

V první  kapitole  rozebírá  dostupnou  pramennou  základnu.  Autorka  ve  svém  archivním 

výzkumu  vychází  z dokumentů  Československého  ústavu  zahraničního,  využívá  zejména 

krajanskou  korespondenci.  Čerpá  též  z  fondů  Archivu  ministerstva  zahraničních  věcí 

týkajících se činnosti krajanských spolků, a rovněž z časopisu Československý svět. 

Následující  část práce pojednává o historii Československého ústavu zahraničního, mapuje 

struktury krajanských spolků, jakož i dějiny krajanských komunit v Německu a Rakousku. 

V dalších  kapitolách  diplomantka  přibližuje  komunikaci  mezi  Československým  ústavem 

zahraničním a krajany v SRN a Rakousku, jejich organizované návštěvy v Československu i 

roli ideologického působení režimu na krajany.

Tématu,  které si autorka zvolila,  se dosud žádná historická monografie či studie v českém 

prostředí  nevěnovala.  Práce  tak  nepochybně  obohacuje  pohled  na  dějiny  daného  období. 

Dovolil  bych  si  upozornit  na  některé  zajímavé  body  k zamyšlení  –  kupříkladu  oficiální 

interpretace ekonomického a společenského vývoje v ČSR mohla v případě horší ekonomické 

pozice některých krajanů (ve spojení se steskem k rodné zemi)  zapříčinit  jejich nekritické 

nahlížení politiky KSČ v období přejímání prvků stalinské diktatury. Otázku ohledně tohoto 

vztahu  ostatně  autorka  předkládá  na  stranách  35-36.  Rovněž  vylíčení  okolností  dětských 

pobytů, organizovaných zájezdů, návštěv spartakiád a dalších festivit (a jejich oboustranná 

reflexe) nabízí cenné poznatky k dalšímu případnému rozpracování problematiky. 

Práce je strukturována přehledně a srozumitelně. Nevyužívá pamětnických svědectví, avšak 

dobře syntetizuje dostupné písemné prameny. K jazykové úpravě a stylistice nemám větších 

námitek. Z faktografického hlediska bych pouze upozornil na nezamýšlenou záměnu příjmení 

Kopecký za Nejedlý na straně 60. Pouze v rovině úvahy zůstává poznámka, zda by nebylo 



optimálnější  tematický záběr  práce orientovat  výhradně na kontakty rakouských krajanů s 

ČSR. Možná by se takto dalo dosáhnout hlubší analýzy některých výzkumných otázek a jejich 

zúžení na ty, které nutně nevyžadovaly komparaci obou zemí. 

Předložená  diplomová  práce  splňuje  všechny  požadavky  pro  obhajobu,  navrhuji  její 

hodnocení stupněm výborně.

Otázky k diskusi pro obhajobu:

Dostupná  čísla  týkající  se  počtu  Čechů  v Rakousku  se  v různých  obdobích  značně  liší. 

Autorka na s. 29 uvádí údaj J. Vaculíka, který odhaduje, že na konci 19. století na území 

dnešního Rakouska žilo okolo 70 tisíc Čechů, jiné zdroje zmiňují vyšší počet. Jak si vysvětlit 

tyto rozdílné údaje? Jak se staví dostupná literatura k otázce asimilace krajanů v Rakousku? 

Jak  by  podle  mínění  diplomantky  výzkum  obohatily  rozhovory  s pamětníky?  Jakou 

z výzkumných otázek by pro případné rozhovory považovala za klíčovou a proč?

V Praze dne 22. 8. 2013

Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous


