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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 

 Autorka si vybrala téma, které v kontextu bádání o česko-německých vztazích ve 20. století přes 

nepochybně zásluţnou činnost Collegia Bohemica, patří stále ještě k těm méně frekventovaným. Předmětem 

analýzy je postavení německých antifašistů v bezprostředně poválečné době, konkrétně do listopadu 1946, kdy 

byla dokončena hlavní část "dobrovolného" vysídlení německých antifašistů z Československa do sovětského a 

amerického okupačního pásma v Německu. Svůj rozbor autorka začíná stručným shrnutím vývoje v česko-

moravském pohraničí v letech 1938 aţ 1945 s přednostním zřetelem k rozsahu a formám německého (případně i 

společného česko-německého) protifašistického odboje. Předmětem její zvláštní pozornosti po roce 1945 je 

situace německých antifašistků na Karlovarsku. Autorka si klade otázku, zda se jejich postavení lišilo od 

ostatních částí republiky a čím to případně bylo způsobeno. 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

 Autorka svoji studii opřela o reprezentativní soubor publikovaných archívních pramenů a sekundární 

literatury a předloţila samostatně koncipovaný a ucelený obraz sledované problematiky. Jisté rozpaky můţe 

vzbudit celková koncepce práce. Jednak není zcela zařazení období do konce války, které s ústřední částí práce, 

vývojem od konce války, není nijak argumentačně propojeno. Co tedy mělo být cílem spojení těchto dvou 

rozdílných etap do jednoho textu? Podobně rozpačitě vyznívá srovnání s Karlovarskem. Autorka jednak nijak 

nezdůvodňuje, proč se chce zabývat právě touto oblastí (mimochodem, co je v jejím pojetí Karlovarsko - okres 

nebo nějaký spíše historický region?), zde se, ţe hlavním impulsem bylo, ţe odtud pochází. Navíc zjišťuje, ţe 

situaci německých antifašistů na Karlovarsku nelze na základě sekundární literatury podrobněji popsat a 

vyjadřuje opatrný optimismus, ţe další poznatky by mohl přinést jen archívní výzkum. Na současné úrovni 

bádání podle ní lze jen říci, ţe poměry německých antifašistů na Karlovarsku se od jiných oblastí nijak nelišily. 

Tento dosti banální závěr naznačuje, ţe rešerše literatury při formulování tématu bakalářské práce byla 

provedena dosti nedbale, jinak lze sotva pochopit, proč si autorka stanovila cíl, jehoţ dosaţení je přinejmenším 

problematické, ne-li nemoţné. 

 Práce je přednostně zaměřena na problém odsunu německých antifašistů, coţ se mj. projevuje, ţe právě 

tento proces poskytuje základní mezníky pro členění práce. V tomto úhlu pohledu ale poněkud ustupují do 

pozadí osudy německých antifašistů, kteří z nějakých důvodů zůstali v Československu - určitě se jednalo o 

několik tisíc osob. To navozuje otázku, zda náhradou za nepřiliš produktivní komparaci postavení německých 

antifašistů na Karlovarsku (pomineme-li, ţe metodologicky správná komparace vyţaduje jasná vymezení kritérií, 

coţ autorka nikde nečiní a operuje s mlhavými pojmy jako "postavení", "situace" apod.) nebylo moţné se 

systematičtěji věnovat právě této komunistě, jejíţ osudy jsou dodnes zpracovány velmi útrţkovitě. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

 Práce splňuje nároky kladené na formální vybavení kvalifikačních prací a nevykazuje v tomto ohledu 

ţádné nedostatky. Je napsána kultivovaným a čtivým jazykem s minimem stylistických nebo gramatických 

nedostatků či chyb. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

 Velmi solidní úroveň zpracování poněkud trpí na zcela zcela šťastným vymezením tématu práce. 

Nicméně je nutné vyzdvihnout, ţe autorka i spíše problematicky zformované téma zpracovala poctivě a 

samostatně, zmapování procesu odsunu německých antifašistů na základě nověji publikovaných edic dokumentů 

i nejnovější sekundární literatury je docela zdařilé. 

 



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

 Autorka by měla při obhajobě vysěvtlit intitut tzv. národní, resp. státní spolehlivosti a jeho význam pro 

ţivot německých antifašistů. Existovaly v poválečném období i jiné "privilegované" skupiny německého 

obyvatelstva v Československu v čem se v hrubých rysech odlišovalo jejich postavení od německých antifašistů? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 Práce splňuje nároky kladené na IMS FSV UK na kvalifikační práce, doporučuji ji k obhajobě a 

navrhuji klasifikovat stupněm "velmi dobře". 
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