
Posudek oponenta na diplomovou práci Michala Fejtla: Češi a Němci v jednom poválečném městě. 

Mariánské Lázně v letech 1945 – 1946. 

Michal Fejtl si za téma své diplomové práce zvolil dnes populární žánr mikrosondy – vztah Čechů 

s Němci v Mariánských Lázních ústící v odsun/vyhnání českých Němců po druhé světové válce 

z hranic Československa. Téma bezpochyby zajímavé, které studentovi dovolilo poprat se s dosud jen 

parciálně zpracovaným okruhem problémů. 

Co je nutno ovšem vytknout před závorku – téma je uchopeno de facto ryze z české perspektivy, což 

je problém, a to zvlášť tehdy, pokud si už v abstraktu autor stanoví, že se bude zkoumat „soužití“, 

tedy cosi, co je založeno na vzájemném vztahu, nikoli jednostranném pohledu. Diplomová práce ale 

bohužel čerpá jen z česky psaných dokumentů (nebo z už vyhotovených překladů do češtiny – jako 

v případě použitých kronik), po německé historiografii (nebo německých narátorech) v práci není ani 

stopa. Zvlášť ostře tento nedostatek vystupuje v některých kapitolách – např. v kapitole „Reakce 

Němců na odsun“ si dost paradoxně autor vystačí jen z několika málo českými zdroji… Otázkou tak 

může být, zda autor zpracovávající dané téma vůbec hovoří německy – zvlášť to člověka napadne, 

když si přečte první řádku na straně 75, a pokud nikoli, zda je takové téma vhodné zpracovávat. 

To ale jen na úvod. Pokud odhlédneme od této jednostranné perspektivy (typicky třeba viz poslední 

odstavec na straně 10 – který mimochodem také z hlediska zvládnutí gramatiky celkem věrně odráží 

jazykové zvládnutí práce), pak jako text popisují český náhled na otázku odsunu (autor ani zde 

neodkazuje na jiný termín uvádění v německé literatuře) má své kvality. 

Jednak autor přistupuje k tématu poctivě – využívá více typů pramenů: kroniky, dobové situační 

zprávy z archivů nebo třeba pamětníky, a využívá i relevantní sekundární literaturu (byť mohla být 

širší), jednak struktura textu diplomové práce je velmi logická, což hodně napomáhá čtivosti a 

přehlednosti textu. 

Současně je nutno ocenit, že autor poválečné události v Mariánských Lázních zasazuje do širšího 

historického kontextu, a to do kontextu zasvěceného. I to nakonec přispívá k spíše pozitivnímu 

vyznění práce přes základní systémovou vadu výše už zmíněnou. 

Na závěr je třeba dodat, že text v celku splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a – byť 

s některými přehmaty – je možné jej bez větších problémů doporučit k obhajobě. V případě jejího 

kvalitního provedení navrhuji, aby diplomová práce byla ohodnocena stupněm velmi dobře – 2. 
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