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V Praze, 19.1.2015 
Posudek k diplomové práci 

 

POSPÍŠILOVÁ, Lenka. Die deutsch-tschechischen Beziehungen in Graupen in den 1930er 

Jahren. Praha: FF UK, 2015, 78+32 S. 

 

Předložená diplomová práce je sympatická již volbou perspektivy zkoumání česko-

německých vztahů v 30. letech 20. století: nejde o další práci povšechně a reduktivně 

mapující národnostní napětí a soužití v rozličných rovinách, nýbrž regionálně a 

metodologicky jasně směřovanou sondu do situace v Krupce, opírající se o historické 

dokumenty, dotazníkový výzkum a interview s pamětníky. Bohužel v některých ohledech 

předloženou studii nelze považovat za dovedenou do uspokojivého tvaru. 

 Práce je smysluplně rozvržena, označení historické části výkladu jako „teoretické 

části“ (v abstraktech) naštěstí není převzato do práce samotné (co to má společného 

s teorií?). Kapitola druhá osvětluje obecnější kontext dějin česko-německého stýkání a 

potýkání v českých zemích. Takový přehled je vždy nutně výběrový, silně zobecňující a 

reduktivní – nutné však nejsou lapsy jako (pouze výběrem) záměnné užívání „tschechisch“ a 

„tschechoslowakisch“ (od s. 11 dále) či informace, že Německo vstoupilo v září 1936 do OSN 

(v září 1926 vstoupilo do Společnosti národů = Völkerbund), případně zavádějící formulace, 

jako „Nordböhmen gehörte aber schon in diesen Jahren zu den eingedeutschen Gebeieten“ 

(s. 11) – proč „schon“ a proč „eingedeutscht“? Nevím, jakou funkci má rozlišení různých 

„sklupin“ Němců, pokud z něj Němci „čeští“ vycházejí jako homogenní skupina. Pro 
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zkoumání, jehož kontextem jsou souvislosti československé, by možná bylo vhodnější pokusit 

se popsat různé „typy“ Němců v Československu. Čistě formální pak je otázka, zda je nutno 

věnovat jednu stranu (s. 19-20) opisu tzv. sudetského zákona z roku 1939, který není nijak 

silně zapojen do výkladu, je-li plné znění zákona ještě připojeno jako příloha.   

 Třetí kapitola je věnována situaci v severních Čechách ve 30. letech. I zde je patrná 

jistá nevyváženost přehledového výběru informací: Je-li například zmíněna česko-německá 

odbojová skupina působící v prostoru mezi Ústím n.L. a Mostem, bylo by vhodné uvést 

nějaké identifikující informace (jména aktérů, odbojové akce?). Ve dvou podkapitolkách je 

řeč o místním jméně Krupka/Graupen; tyto ovšem vycházejí pouze z bibliograficky 

neidentifikovatelného textu ze soukromého archivu a z Krupských pověstí Dagmar Mrázkové. 

Standardní zdroje jako Profousova Místní jména v Čechách by poskytly jistější základnu pro 

výklad. Od kapitoly 4.2. je výklad, opřený hlavně o oficiální městskou kroniku a půlměsíčník 

Graupner Hausblätter, znatelně soustředěnější, přece jen však jde spíše o zřetězení 

jednotlivých referovaných událostí než o výstižná vystižení důležitých historických tendencí. 

Některé drobné komentáře či hodnocení naopak postrádají doklady – je-li první nalezená 

zmínka o Hitlerovi natolik významná, aby jí byl věnovaný samostatný oddíl 4.5.2, bylo by 

vhodné uvést, kdy byla publikována: nebo se jedná o stejný článek, který je rozebírán 

v kapitolce 4.5.3.2? (A případně by bylo vhodné naznačit, zda je kritičnost první zmínky 

překvapivá vzhledem k pozdějším zmínkám nebo vzhledem k něčemu jinému?) Zajímalo by 

mě, nakolik oba hlavní zdroje vytváření odlišný obrázek konkrétních událostí či odlišná jejich 

hodnocení – a pokud ano, jak to lze případně vysvětlit? 

  Pátou kapitolu, která obsahuje kvalitativní analýzu dat získaných v dotaznících a 

rozhovorech s pamětníky, považuji za nejpřínosnější. Rozhovory jsou zjevně pečlivě 

připravené a systematicky vedené. Kapitola 5.5. ukazuje, jaká stanoviska k tématům soužití 

Čechů a Němců, zejména s ohledem k jazykové diferenci a sociálnímu postavení, se vyskytují 

opakovaně, jaká výjimečně. K tomu několik otázek: Nepatří výrok „My jsme byli ale vždycky 

…“ na s. 47 respondentce Erně (a nikoli dotazovatelce)? V analýze dat se autorka nevěnovala 
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otázce, jak respondenti pracují se subjektnivní perspektivou a pamětí – jaký mají postoj ke 

svému vzpomínání apod. Uvažovala o takovém pohledu, popř. jak by bylo možné doplnit 

čistě „historicky informační“ rovinu, na níž se v analýze autorka pohybuje? Závěr tohoto i 

následujícího oddílu je spíše souhrnem vytěžených dat než jejich komentujícím a 

kontextualizujícím vyhodnocením. Bylo by zajímavé porovnat výstupy obou metod průzkumu 

(rozhovor vs. dotazník) a případně okomentovat jejich rozdílné akcenty.  

 Po technické, textově syntaktické a jazykové stránce má práce zjevné rezervy. Jedním 

z drobných dokladů je, že autorka na s. 9 uvádí jako jeden ze svých hlavních zdrojů ještě 

nevydanou knihu Historická zastavení¸ jméno jejího autora ovšem zmíní až na s. 34 a zdroj 

není nijak vykázán v seznamu literatury. Věcné opakování v prvních dvou větách německého 

abstraktu práce není bohužel výjimkou, práce by zasloužila pečlivé redakční čtení. To se týká 

nejen stylu nebo zdvojených/chybějících mezer, ale i častých elementárních pravopisných 

resp. gramatických chyb: namátkou od „aus dem Gründe“, „beim Geburt“ (s. 7), přes „über 

einer bestimmter Spannung“ (s. 10), „im Nordböhmen“ (s. 23) nebo „auf keinem Fall“ (s. 57) 

a množství dalších až po „in dem Landesinnere“ (s. 71). Poměrně hojné jsou i zřejmé lexikální 

přehmaty: „Provenienz Graupen“ (s. 8 nebo 28) – Provinz?, „geistliche Situation“ (s. 34) – 

geistige? – apod. Problematické je místy užití slovesných časů: např. „bietet … und bewies“ 

(s. 71). Ojedinělé nejsou z různých důvodů formulačně problematické větné konstrukce, jako 

např. „Zeitraum …, in dem die deutsch-tschechischen Beziehungen sehr intensiv schienen“ 

(s. 7), „weil sich die entstehenden Fakten nach dem Jahr 1938 nicht unterlassen können, 

werden sie in dieser Studie entwerfen“ (s. 8), „Dieses Kennzeichen drückt die 

Veränderungen der tschechisch-deutschen Gesellschaft prägnant nach dem Jahr 1938 aus.“ 

(s. 10), jinde „Interviews zählen zu einer der beliebtesten Methoden der …“ (s. 41) a velké 

množství dalších. Druhý citovaný příklad ukazuje, že na některých místech není zřejmé, co 

chtěla autorka říci. 

 Autorka zřejmě vědomě (s. 8) nepoužila několik dřívějších knížek o Krupce – Gustav 

Müller: Bergstadt Graupen im Ezgebrige (1925), Franz Kloucek: Graupen, die alte Bergstadt 
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(1932), publikace Jiřího Stehlíka a jeho spolupracovníků či knížky Jana Kiliána. Myslím, že by 

práci prospělo je alespoň zmínit; přesvědčivějsí diskuse o dosavadní literatuře (kapitola 1.2 jí 

není) by stejně přesvědčivě podtrhla relevanci této diplomové práce. (Byl-li důvodem 

nezapojení dosavadních publikací jejich popularizační charakter, lze se prát, proč jsou jinde 

citovány třeba popularizační televizní pořady – s. 10).   

 Navzdory výše zmíněným námitkám nutno konstatovat, že práce v zásadě splňuje 

požadavky na DP kladené, je výstupem samostatného bádání autorky a přináší v některých 

ohledech jedinečné informace. Proto ji doporučuji k obhajobě; navrhuji klasifikaci „dobře“ 

(3).  

 

Štěpán Zbytovský, Ph.D. 

  

 

 


