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Zdůvodnění výběru tématu práce (5 řádek): 

Již delší dobu se zajímám o odsun sudetských Němců z Československa. Vítězné velmoci 

souhlasily s odsunem v Postupimské dohodě. Chtěla bych se jí proto ve své práci zabývat 

podrobněji. Zaprvé mě zajímají názory expertů na mezinárodní právo k její platnosti. Za 

druhé pak, jak se její existence projevila v souvislosti s utvářením mezinárodních vztahů mezi 

Československem, později Českou republikou a znovusjednoceným Německem.  

Předpokládaný cíl (5 řádek): 

Cíle mé práce jsou dva. Prvním je popsat právní diskuzi expertů na mezinárodní právo o její 

platnosti. Budu se věnovat především německému právnímu prostředí, ale objeví se i 

zahraniční názory. Druhý cíl leží ve zmapování toho, jakou roli hrála Postupimská dohoda ve 

formování vztahů mezi Československem a Německem. Vycházím z předpokladu, že pro 

Československo byla důležitá především otázka odsunu německého obyvatelstva a na ně 

navázené majetkové restituce. 

Základní charakteristika tématu (10 řádek): 

Závěry konference v Postupimi, která se konala v roce 1945, jsou dnes známy jako 

Postupimská dohoda. Od počátku se mezi experty na mezinárodní právo vedla debata, zda je 

možno tento dokument považovat za mezinárodní smlouvu, závaznou především pro 

Německo. Diskuze se naplno rozhořela v souvislosti se znovusjednocením Německa. Ve 

smlouvě o konečném uspořádání se totiž signatáři Postupimské dohody definitivně vzdali 

veškerých práv nad Německem, jejichž část právě od Postupimské dohody drželi. 

Na základě dohody bylo založeno i nové uspořádání poměrů ve střední Evropě. Polsko na 

jejím základě získalo nové území na západě, které do druhé světové války patřilo Německu. 

Rozhodlo se také o odsunu Němců z Československa i z nově nabytého polského území.  

Proto, když se v roce 1990 zrušila poslední ustanovení ze zmíněné dohody, mělo to vliv i na 

formování vztahů mezi Německem a jeho slovanskými sousedy.   

Předpokládaná struktura práce (10 řádek): 

Na začátku se budu věnovat úvodu do celé problematiky. Uvedu závěry Postupimské  

konference a její důsledky pro Německo. Poté se budu krátce zabývat čtyřiceti lety rozdělení, 

kdy postoje obou republik k Postupimské dohodě byly značně rozdílné. 

Jádro mé práce leží ale v dalších částech. Nejprve se budu zabývat diskuzí o platnosti 

Postupimské dohody v mezinárodním právu. Uvedu závěry vybraných právních expertů 

v tomto oboru a výklad propojím částečně i s teorií mezinárodního práva. Další část je poté 



věnována důležitým právním rozhodnutím souvisejících s dohodou, které se udály v Německu 

po sjednocení. Poté bude následovat část mé práce, která se věnuje tomu, jak dohoda 

ovlivňovala vztahy mezi Německem a Československem, respektive Českou republikou. 

Uvedu známé právní texty vztahující se k tématu od českých i německých autorů.   

Základní literatura (10 nejdůležitějších titulů):  

Wolffsohn Michael. Keine Angst vor Deutschland.  

 

Murswiek Dietrich et al. Die Vereinigung Deutschlands: Aspekte innen-, aussen- und 

wirtschaftspolitischer Beziehungen und Bindungen. 

 

Korte, Karl-Rudolf, ed. Weidenfeld, Werner, ed. Handbuch zur deutschen Einheit.  

 

Václav Kural, „Sudetoněmecké krajanské sdružení v SRN 1989 – 1996“, in Krajanské 

organizace sudetských Němců v SRN. Studie o sudetoněmecké otázce Část II.  

 

Václav Pavlíček a Radovan Suchánek, „O některých otázkách majetkových nároků v česko-

německých vztazích“, in Krajanské organizace sudetských Němců v SRN. Studie o 

sudetoněmecké otázce Část II. 

 

Václav Handl, Jan Hon, Otto Pick et al. Vztahy SRN ke státům střední Evropy. 

 

Hahnová Eva, Sudetoněmecký problém: obtížné loučení s minulostí.  

 

Kural, Václav. Hlavní organizce sudetoněmeckých vysídlenců v SRN 1945 – 1989. In Kural, 

Václav a kol. Studie o sudetoněmecké otázce. 

 

Dieckmann Kai a Reuth Ralf Georg. Helmut Kohl - chtěl jsem sjednocení Německa.  

 

Samuel Salzborn, Heumatrecht und Volkstumkampf: aussenpolitische Konzepte der 

Vetriebenverbände und ihre praktische Umsetzung. 
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