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Předkládaná bakalářská práce vznikala poměrně dlouhou dobu a její autor absolvoval i 

několikaměsíční studijní pobyt ve Velké Británii. Tyto skutečnosti se však na jejím zpracování 

neodrazily příliš výrazně. V zásadě můžeme práci rozdělit na tři celky, nejprve obecný úvod o 

migracích, který však by bylo možno obohatit i o řadu dalších titulů, dále o zpracování samotné 

přípravy a průběhu repatriace, tyto dvě části tvoří přibližně polovinu práce, následují medailony 

vybraných typických představitelů repatriovaných československých občanů. Proti této struktuře, až 

na jistou kvantitativní disproporčnost, v zásadě nelze mnoho namítat. Nicméně jsem byla při čtení 

této práce hned z několika důvodů na rozpacích. 

Předně, vyjma úvodních kapitol jsem před odevzdáním práci vůbec neviděla. Dále se nemohu 

zbavit dojmu, že řada poznámek, obsahujících odkazy na archivní dokumenty, byla vytvořena na 

základě podkladů z prostudované literatury (Němeček, Velecká, Kuklík). Nepovšimnuto nemohu 

nechat i to, že se řada informací na začátku jednotlivých kapitol opakuje v závislosti na tom, co je 

zrovna „tahounem“ v používané literatuře. Samostatné hodnocení se zde objevuje především 

v souvislosti s repatriací německy hovořících československých občanů (židovského původu 

převážně), ale mám pocit, že závěry jsou tvořeny spíše intuitivně, postrádám zde přesnou právní bázi 

daných procesů a její pružné či pevné mantinely. U vybraných portrétů repatriovaných osobností 

také vidím jako dominující hledisko snadnou dostupnost podkladů, oproti snaze vytvořit skutečně 

reprezentativní sociálně-nacionální škálu. Na druhou stranu tři z osmi představovaných protagonistů 

měli jako svou rodnou řeč němčinu, což poněkud oslabuje silná tvrzení o nechuti repatriovat 

německy hovořící československé občany. V celé kategorizaci by patrně slušela autorovi subtilnější 

optika. 

I přes výše uvedené výhrady se domnívám, že bakalářská práce Jaroslava Kučery splňuje 

kritéria kladená na tento typ prací, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím jako velmi dobrou.
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