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Předkládaná práce se zabývá tématem, které se dotýká klíčové otázky našich 
soudobých dějin minimálně první poloviny minulého století, vztahů mezi Čechy a (českými) 
Němci. Ačkoliv na toto téma vznikla v průběhu několika desetiletí celá řada profilových 
prací, minimálně v rovině regionálních mikrosond existuje řada doposud „bílých míst“, které 
je hodno soustavnou historickou prací i nadále zaplňovat. Autor si za předmět svého zájmu 
vybral sledování vzájemných vztahů na příkladu jednoho z řady měst českého pohraničí, které 
v průběhu několika málo měsíců a let velmi radikálně změnily svůj národnostní, sociální i 
kulturní charakter. Jedná se o práci z pomezí politických, sociálních, kulturních a také 
regionálních dějin s jistým přesahem do dějin volného času a každodennosti dějin nejdříve 
Sudetské župy a posléze obnoveného poválečného Československa.

Práce je založena na využití řady historických metod (archivní výzkum, analýza tisku, 
orální historie) a pokud bych měl charakterizovat její formu, mohlo by se jednat o kulturně-
historickou příkladovou studii, její osou jsou právě národnostní, zejména pak česko-německé 
vztahy. Autorovou ambicí je prostřednictvím nástinu dějin města v inkriminovaných
válečných a poválečných letech zachytit atmosféru radiální proměny (s těžištěm v letech 
1945-1946) z poklidného lázeňského města, v lazaret a uprchlické útočiště, kterému hrozilo 
zničení a posléze v město, z něhož byla odsunuta většina původních obyvatel, a bylo nuceno 
hledat novou identitu symbolizovaného užíváním nového názvu. Ačkoliv je autor místním 
rodákem, na práci je znát, že snažil zhostit tohoto nelehkého úkolu s objektivitou a se ctí. Do 
diskuze bych mu chtěl proto položit otázku, jak se s touto dvojakou rolí badatel-historika a 
místního rodáka s kořeny ve městě vyrovnával a jaké měla tato specifická role pro něj 
pozitiva a negativa?

Co se týče využitých pramenů, autor se snažil vytěžit badatelsky dostupné bohatství 
příslušného okresního archivu, archivů celostátních (ABS) a také edic již vydaných pramenů 
(Staněk – Arburg a kol.). Další oporou mu byl dobový a regionální tisk a sám pak realizoval 
prostřednictvím orální historie čtyři rozhovory s místními dobovými aktéry. Jako kontextuální 
opora mu pak slouží základní výběr historické a regionální odborné literatury, který by sice 
mohl být širší (Z. Radvanovský, J. Bartoš, M. Spurný, bezpočetná německy vydaná produkce
atd.), pro formát této práce se jeví využití takovéto základny jako dostatečné. V této 
souvislosti mě napadá otázka do diskuze, zdali je podle autora možné posunout hranice 
bádání o nějaké další nevyužité písemné prameny či např. nalézt kupříkladu nějaké odsunuté 
pamětníky a zdali tito disponují nějaký krajanským sdružením, které se snaží udržet tradici 
kontaktů s rodištěm?

Práce disponuje velmi promyšlenou a přitom přehlednou strukturou, kdy jsou 
jednotlivé části velmi dobře vyváženy propojeny v jednolitý příběh proměn města a jeho 
života na pozadí dějinný událostí. Tento bych vnímal jako velký klad a jednu z hlavních 
předností práce, která by sice v mnoha ohledech samozřejmě mohla zabíhat do větších 
faktických a „historicko-statistických“ detailů, autor tak podle mého soudu nečiní zcela 
záměrně, aby tuto vyváženost nenarušil. Zároveň se mu také daří posunout dobové poznání 
dál v oblasti některých zažitých mýtů a legend, které se váží k dějinám města (např. okamžiky 
konce války a údajného „nebránění se“, poklidného odsunu Němců z města apod.). Tato líčení 
dodávají textu na plastičnosti a velmi pěkně ilustrují „nečernobílou“ atmosféru válečné a 
poválečné doby, jak je někdy vnímána řadou historiků, médií či pamětníků. Ačkoliv se tato 
otázka mírně vymyká tématu práce, chtěl bych se autora zeptat, zdali se je mu známo, odkud 
se po provedení odsunu rámcově rekrutovali noví osadníci města a případně jakým způsobem 
se dostali do města jeho předkové?



Po formální i stylistické stránce je práce na velmi vysoké úrovni a jedním z jejích 
dalších významných kladů je její čtivost (místy hraničící doslova s žánrem literatury faktu). 
Ocenění zaslouží i řada obrazových příloh otištěných na konci práce. Posuzovanou práci bez 
zcela bez námitek navrhuji k obhajobě a to s hodnocením výborně. Zároveň bych si také přál, 
aby se autorovi vzhledem k jeho schopnostem a perspektivám alespoň dílem podařilo i nadále 
působit v historickém oboru.
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