Pavel And r š, Proměny města Nejdku v letech 1945-1950

Potřebujeme

regionální práce o vývoji pohraničních míst českých zemí po roce 1945.
ale dlouho jich nebude dost. Rozmnožuje je bakalářská práce Pavla Andrše o
Nejdku. Má své dílčí předchůdce, ale jako celistvější obraz je původní, stejně jako odbornou
kvalitou.
Autor ji vystavěl na rozsáhlé dokumentaci, která dokonce umožňovala, aby text byl ještě
obšírnější a detailnější. Už jen pozorná a cizelovaná práce s tiskem, který by byl osloven
otázkami z více tématických stran, by přinesla další objevnou faktografii. Cením i kontakty
s pamětníky a uchovávání jejich svědectví. Diplomant se také široce seznámil s literaturou o
poválečném Československu, porozuměl proto celkově době, v níž se sledovaná historie
Nejdku odehrávala.
Výklad má podobu pronikání do tématiky, její "ohledávání", průzkumu, zjišťování
podstatného. Je klidný, věcný, více konstatující než analyzující, ale nikoliv popisný - je si
plně vědom, jak složitou historickou situaci má za téma. Nevynechává z ní nic, co chtěl
poznávat. Nejdek měl do roku 1945 výraznou převahu německých obyvatel, o to citlivější byl
nejen jeho odsun, ale také osídlování. ,,Nový život" ve všech jeho podstatných oblastech - od
ekonomiky po kulturu - je vlastně hlavním námětem Andršovy bakalářské práce o
poválečném městě. Jak se utvářel a kdo na tom měl určující organizační, politický a v souhrnu
lidský podíl. Poznáváme několik osobností, z nich nejvíce tragickou postavu učitele Rajmana
Ueho suicidium nebude asi takovou záhadou, jak se traduje). Stálo by za to šířeji zachytit
příchody a zabydlování osídlenců - odkud přicházeli (zčásti už to práce uvedla), kdo byli, co
je vedlo. Jak se utvářely vztahy mezi lidmi a vůbec jak se rozbíhal "všední život". Věková a
sociální struktura příchozích by byla zajímavá, třeb~ asi těžko detailněji zjistitelná.
Nepochybuji, že Pavel Andrš bude dále na této historické látce pracovat, má k ní určitě
osobní vztah, který ale není nekritický, naopak usiluje o odborný obraz. Bude zřejmě
prohlubovat její tématické oddíly, už teď ale může některé části nabídnout k regionální
publikaci. V textu ale zůstaly některé drobné gramatické chyby. Zdařilou bakalářskou práci
Pavla Andrše Proměny města Nejdku v letech 1945-1950 doporučuji k obhajobě.
Přibývají,
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Prof. dr. Robert Kvaček, CSc.

