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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 

 Autor si zvolil poměrně neambiciózní, nicméně zásluţné téma, neboť regionálních studií k vyhnání a 

odsunu Němců z Československa je v české (i německé) historiografii stále ještě omezený počet. Práce si klade 

za cíl rekonstruovat průběh organizovaného odsunu v roce 1946 z Chebska (pokud má k dispozici odpovídající 

údaje sleduje odděleně město Cheb a politický okres Cheb). Kromě této empirické analýzy si klade otázku, zda 

mezi vysídlením z Chebu a Chebska lze nalézt odlišnosti v porovnání "se zbytkem republiky" - pod tímto 

termínem, jak se v práci nakonec ukazuje, rozumí nikoliv některé konkrétní oblasti, ale celé zbývající území 

státu. Autor dospívá k závěru, ţe jediný jasně postiţitelný rozdíl vykazuje dynamika organizovaných transportů 

ze sledované oblasti. Organizovaný odsun z Chebska probíhal zpočátku pozvolněji neţ byl "republikový průměr" 

a Chebsko delší dobu zůstávalo oblastí s vysokým a snad nejvyšším podílem německého obyvatelstva. Teprve v 

závěru roku 1946 došlo ke znatelnému urychlení vysídlení. Autor má za to, ţe jisté zaostávání bylo způsobeno 

poměrně nízkým přílivem českého obyvatelstva a z této skutečnosti vyplývající nutnosti přechodně zadrţet 

ekonomicky aktivní obyvatelstvo, v první řadě po dobu ţní, coţ lze jistě povaţovat za relevantní výklad. Jisté 

rozdíly zjistil i v průběhu vysídlení z města Chebu a z okresu. Zcela určitě je kladem předloţené studie, ţe je 

opřena o archívní výzkum (příslušný okresní archív), coţ u bakalářských prací nebývá obvyklé. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

 Jak bylo řečeno, téma práce není právě strhující a strhující nejsou ani (a sotva mohou být) její závěry. 

Přínos spočívá hlavně v trpělivé práci s prameny, která přinesla upřesnění některých dat. Autor zde narazil na 

bariéru, protoţe pro některé části vysídlovacího procesu nejsou v regionálním archívu dochovány příslušné 

dokumenty. Je moţná věcí omezených časových moţností autora, ţe pokus o jejich dohledání omezil jen na 

ministerstvo dopravy. Mnohem pravděpodobnější je, ţe chybějící hlášení o některých transportech by bylo 

moţné doplnit na základě fondů ministerstva vnitra, a sice materiálů vládního zmocněnce pro odsun 

(ministerstvo vnitra - nová registratura, signatura B-300). Je ale otázkou, zda by vloţená práce přinesla 

odpovídající výsledky. 

 Autor se omezil na rešerši archívních pramenů a odborné literatury a poněkud překvapivě nezahrnul 

publikované dokumenty na německé straně, především výpovědi pamětníků, ani případné další zdroje. Přitom 

"Egerländer" byli, coţ bylo dáno jiţ historicky, poměrně sevřenou a agilní skupinou (srv. např. 

http://www.egerlaender.com/Geschichte/Egerland.htm) a nelze vyloučit, ţe z jejich provenience existují další 

publikace. Při odpovídající kritice těchto zdrojů by bylo moţné jich vyuţít pro dokreslení situace v okrese a 

městě, případně i pro přiblíţení organizační stránky vysídlení. Skutečnost, ţe z okresu odcházely transporty do 

americké i sovětské zóny, by snad mohla dát moţnost postihnout případné rozdíly v praxi jejich orgánů při 

přejímání transportů a vůbec obecně při dodrţování dohodnutých pravidel,. Ţe rozdíly existovaly, víme, ale 

pokus tuto skutečnost systematičtěji empiricky podloţit autor nepodnikl. Ani slovem se kromě toho nezmiňuje o 

vysídlení německých antifašistů, i kdyţ moţná proto, ţe z Chebska nebyl vypraven ţádný organizovanýv 

transport německých antifašistů. Za to na jediném místě poněkud neorganicky začleňuje "odsun Němců do 

vnitrozemí", coţ není nic jiného neţ přikázání Němců na práce mimo okres Cheb. Tito lidé, jestliţe zde nechali 

své rodiny, se před vlastním odsunem nutně museli vrátit. Můţe být otázkou, zda bylo rozumné postupovat po 

jednotlivých měsících (s výjimkou závěru roku 1946), čímţ vznikly sice přehledné, ale většinou velmi krátké 

kapitoly, v jejichţ rámci jen na některých místech autor přidal ještě třetí úroveň členění, kdyţ odděleně 

analyzoval vysídlení do sovětské a americké zóny. V závěru sice rekapituluje souhrnná čísla, ale mám pocit, ţe 

celostátní údaje, které jsou převzaty vesměs ze starší literatury, uţ dnes platí za překonaná. Ocenit lze, zejména 

vzhledem k velkému mnoţství číselných údajů v textu, přílohu s grafickými a přehldovými tabulkami zařazenou 

na konci textu. 

 V obsahovém ohledu je práce zpracována pečlivě, jedinou výhradu lze mít k vylíčení otázky případného 

odstoupení částí pohraničí Německu, kde autor poněkud směšuje pozici prezidenta Beneše a exilové vlády. 

Zmíněnou ideu zastával pouze Beneš, a sice ještě v prvních poválečných měsících, i kdyţ rozsah předmětného 



území se v jeho úvahách postupně zmenšoval. Ostatní části politické scény byly k tomuto projektu vysloveně 

skeptické (proto se neobjevuje ve vládním memorandu z listopadu 1944) nebo přímo odmítavé (zejména domácí 

odboj). Vláda osvobozeného Československa takové úvahy velmi rezolutně odmítla, naopak vznesla poţadavky 

na úkor Německa, a to i v oblasti Chebska. Izolovanému Benešovi pak nezbylo neţ svůj postoj podřídit. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

 Práce splňuje všechny předepsané formální náleţitosti, je psána kultivovaným jazykem jen s mininem 

chyb a překlepů, trochu více péče měl autor věnovat redakci poznámkového aparátu, které je místy podivně 

naformátován; není také jasné, proč ve zkráceném záznamu pouţívá i iniciálu křestního jména autora. U 

citovaných archívních pramenů je důleţitý nejen jejich název, ale i datace, kterou ale autor systematicky 

vypouští. V seznamu pramenů a literatury vţdy patří primární prameny (zejména archívní dokumenty) na první 

místo 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

 Celkový dojem z předloţené bakalářské je dosti ovlivněn otázkou, zda autor přece jen nenasadil laťku 

příliš nízko. Téma, zejména pokud bylo opřeno o archívní výzkum, přece jen otevíralo něklteré další moţnosti. 

Na druhou stranu je ale práce zpracována na velmi solidní úrovni a dokazuje, ţe autor je schopen samostatně 

formulovat a zpracovat určité odborné téma. Cíl, který především spočíval v postiţení kvantitativní dynamiky 

vysídlovacího procesu v jeho určité fázi, byl v zásadě naplněn. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

 Autor ať zaujme stanovisko ke shora uvedeným námětům. Navrhnout doplňující otázky není vzhledem 

k úzkému tématu i dobrému zpracování zcela jednoduché, jestliţe bychom nechtěli vznášet problémy, které 

přímo s tématem nesouvisejí. Autor by se mohl, pokud mu to jeho rešerše umoţňují, vyjádřit k problému 

německých antifašistů na Chebsku a k případným rozdílům v přístupu Sovětů a Američanů při přejímání 

odsunových transportů. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 Autor předloţil bakalářskou práci, která vyhovuje nárokům kladeným na IMS FSV UK na tento typ 

kvalifikačních prací. Doporučuji ji proto přijmout k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm "velmi dobře". 
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