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Práce o stavu česko-německých vztahů ve většinově německé severočeské Krupce 

(Graupen) v napjaté atmosféře 30. let 20. století lze považovat přes všechny kvantitativní 

nedostatky (relativně malý počet respondentů obou národností – přímí účastníci dobových 

dějů rapidně ubývají, zbylí Němci si jistě nesou určité trauma z poválečného vývoje, které 

jejich postoj i nevědomě ovlivňuje - , z německé národnosti nebylo možné zohlednit výpovědi 

odsunutých Němců, které by jistě vyzněly diferencovaněji než odpovědi zbylých českých 

Němců, tolik alespoň pár poznámek k výchozí situaci diplomové práce) za první hlubší, i 

když opožděný dílčí pokus o zmapování situace v sudetoněmeckém pohraničí před osmdesáti 

lety. Autorka vycházela ze statisticko-sociologických postupů a při anketě využila dvě formy: 

interview, přímý rozhovor s pamětníky, který se ukázal komplikovaný i proto, že někteří 

probandi ho v principu odmítali, a formu písemného dotazníku, ke kterému svolil větší počet 

s tím, že jim ho pro velké stáří vyplňovali podle jejich odpovědí pracovníci pečovatelského 

domu, ve kterém drtivá většina probandů dožívá. Ze sociologického hlediska je patrné, že 

jsou lidé se základním či nejvýše se středoškolským vzděláním s minimálním vztahem 

k historii či zájmem o ni, jejich vzpomínky jsou ryze osobní, leckdy se zdá, že i trochu 

filtrované životem v poválečně proměněném severočeském pohraničí. Zcela vytlačeny jsou u 

příslušníků německé menšiny vzpomínky na většinovou aktivní podporu sudetoněmeckého 

obyvatelstva hitlerovskému režimu a součinnost s ním po odstoupení pohraničních území 

ČSR Německé říši po Mnichovské dohodě 1938. 

Do ankety formou rozhovoru vedeného v češtině se zapojilo sedm žen s českým 

občanstvím (jedna je bez státního občanství), hlásící se v současnosti jak k české (5), tak 

k německé (2) národnosti. Sporná pro vyhodnocení odpovědí je účast dvou žen, které 

nepocházejí ze sledovaného regionu, ale přistěhovaly se sem až po válce (jedna dokonce 

rusínského původu z východního Slovenska), přesto lze z odpovědí vyvodit (přes výhrady, 

které jsem uvedl výše), že soužití německé většiny s českou menšinou bylo – alespoň 

v počátcích a v průběhu třicátých let do jejich druhé poloviny, kdy se politický život 

v pohraničí zásadně proměňoval raketovým nástupem Henleinovy Vlastenecké fronty a 

pozdější Sudetoněmecké strany – většinou bezproblémové, jak dokazují vzpomínky na 

rodinný a sousedský život v tehdy asi čtyřtisícové Krupce. Rozhovor mířil na osobní, kulturní 

a socio-ekonomické aspekty společného života a dotýkal se zásadních společenských 

problémů. Zajímavé je zjištění, jakými jazyky se v sousedských vztazích komunikovalo. 

Polovina uvádí němčinu jako většinový komunikační prostředek, dokonce i v některých 

českých a smíšených česko-německých rodinách se hovořilo německy, v komunikaci mezi 

dětmi patrně útržkovitě oběma jazyky, rovnoměrně v 17% respondenti uvádějí, že se hovořilo 

směsicí češtiny a němčiny nebo němčiny a češtiny, 16% pak tvrdí, že se hovořilo oběma 

jazyky rovnocenně. V 80% se respondenti shodují v tom, že Češi i Němci trávili svůj volný 

čas společně.  V dotazníkové části rozšířené o další respondenty je překvapivým zjištění, jak 

jednotlivci vnímali českou či německou societu vzhledem k jejich sociálnímu statutu. 

Předpokládáme-li, že se od 19. století do průmyslovějších severočeských německo-jazyčných 

oblastí stěhovali Češi za námezdní prací v továrnách a dolech, překvapují odpovědi, že Češi i 

Němci byli stejně bohatí (50%), pouze v 30% převládá názor, že Němci byli bohatší než Češi, 
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i když podle dobových statistik byl v Krupce v německých rukách veškerý průmysl, živnosti i 

obchod.  

Analytická část práce je zajímavá pro svou výpovědní hodnotu, která leckdy narušuje 

vžité stereotypy o česko-německém soužití, jehož tragický konec přinesla druhá světová válka 

a následný transfer německy hovořícího obyvatelstva z českých zemí do Německa a 

Rakouska. Interpretace na předloženém vzorku obyvatelstva není snadná. Chybějí současná 

svědectví odsunutých Němců z Krupky, která by výsledky výzkumu jistě trochu „zamíchala“. 

Němci v současné ČR patří k mizivé minoritě obyvatelstva – podle diplomové práce právě 

Ústecký kraj, v kterém Krupka leží, je oblastí s nejaktivnější a nejpočetnější německou 

menšinou (s. 40), která ovšem žije v jisté uzavřenosti vůči většinovému okolí (s. 55), přesto 

velká část původně německého obyvatelstva nebo obyvatelstva z četných smíšených 

manželství se v poválečném období přihlásila k české národnosti (viz někteří probandi 

výzkumu).  

Analýza česko-německých vztahů v krupce je uvedena třemi obecně historickými 

kapitolami o společenské a politické situaci v ČSR ve třicátých letech 20. století (s. 10 – 22), 

o historicko-politickém vývoji v severozápadních Čechách v tomtéž časovém období (s. 23 – 

27) a konečně o situaci v Krupce (s. 28 – 38). Několik poznámek a upřesnění: 

- Leckdy jsou některé německé formulace nesrozumitelné; např.: Auf der anderen 

Seite sind Vorkommnisse zu nennen, die eher über eine steigende Spannung 

sichtbar machen (? S. 25) – Das Interesse an den Außerreichsdeutschen stieg mit 

Hitler im Jahr 1933. Hitlers Pangermanismus wendete sich gerade an (? S. 17). 

- Meziválečná Společnost národů se německy označuje Völkerbund, nikoli 

Organisation der Vereinigten Nationen, Německo do ní bylo přijato v roce 1926, 

nikoli až za Hitlera v roce 1936, to už ani neexistovala Výmarská republika (s. 12-

13). 

- Rádlova práce Válka Čechů s Němci z roku 1928 vyšla v témže roce i německy 

pod názvem Der Kampf zwischen Tschechen und Deutschen, nikoli jak je 

s gramatickou chybou uvedeno Krieg der Tschechen gegen den Deutschen (s. 13). 

- Pokud jsou v práci označována města a sídla i jejich historickým německým 

pojmenováním, je nutno postupovat důsledně a správně buď Graupen und 

Mariaschein, nebo Krupka und Bohosudov, nebo Krupka (Graupen) und 

Bohosudov (Mariaschein), nebo Graupen (Krupka) und Mariaschein (Bohosudov), 

nikoli ale Graupen und Bohosudov (s. 37). V případě Teplic je třeba mít na paměti, 

že v letech 1895-1948 se město oficiálně jmenovalo Teplice-Šanov, německy 

Teplitz-Schönau, a tak je nutno v textech je i označovat (s. 18, 28). 

- V údaji o nezaměstnanosti na s. 24 chybí časový údaj. 

- U citované básně z Goetha na s. 28 chybí údaj, odkud báseň pochází. 

- K situaci v bohosudovském biskupském gymnáziu je opakovaně udáváno, že 

studenti bydleli v kostele, oni ovšem žili v klášterním komplexu, který v roce 1939 

převzalo gestapo (s. 34). 

 

Diplomová práce je jistě přínosná a informativní, doplněná obrazovou přílohou, 

dokumentující dobovou situaci, bohužel její jazyková stránka má daleko k dokonalosti a celou 

ji poněkud znehodnotila. V diskusi při obhajobě se jistě dostaneme k celé problematice ankety 

i její výpovědní hodnoty v současném prostředí.  

 

Práce ovšem splňuje všechny náležitosti na ni kladené a doporučuji ji k obhajobě jako 

velmi dobrou (2). 
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V Praze 16. 01. 2015      Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 

 

 


