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Jen u málokterého studenta se setkáme s takovým zájmem o

dějiny

města,

rodného

jako u Pavla Andrše. Již od svých středoškolských studií se snaží na vědecké bázi prohlubovat
poznání

dějin

Nejdku i celého regionu,

publikační činnost
bakalářské

svědčí

o tom jeho účast v

soutěžích, časopisecká

i fotografická knižní publikace, jejímž je spoluautorem. Výběr tématu jeho

práce byl proto logickou záležitostí.

Pavel Andrš využil
úctyhodnou plejádu

při

svém zpracování

pramenů, stejně

poválečných dějin

Nejdku opravdu

tak jako dostupné literatury. A je třeba vyzdvihnout, že

se nesoustředil jen na literaturu vztahující se k regionu, ale že se vždy snažil jednotlivé
problémy zasadit do širšího historického kontextu. Utkal se s úředními dok.-umenty, denním
tiskem, kroníkami, statistikami, shromáždil velké množství výpovědí pamětníků, a to jak
z české, tak

německé

strany.

Poměrně

složitá byla otázka struktury bakalářské práce, a to

s ohledem na synchronní procesy, které v
k

nestejnoměrné

především

po válce probíhaly, ale také vzhledem

dostupnosti především archivních pramenů.

Těžiště předkládaného

textu je

ve zpracování prvních poválečných let, které byly na Nejdecku opravdu

dynamické.
orgánů,

pohraničí

Podařilo

se zde velmi

dobře

zachytit

především

budování

československých

obnovu státní správy, školství, zásobování, stejně tak jako proces osidlování pohraníčí

a odsun německého obyvatelstva. Z dalších problémů je zmíněna hospodářská obnova a
socializace v

pohraničí,

politická situace včetně poukazu na některé lokálně významné

osobnosti a dopady správních reforem na region. Jak již bylo uvedeno, jedná se o celou
problémů,

pasáže

z nichž si každý vyžádal jiný typ heuristiky, snad také díky tomu mohou

působit poněkud nevyváženě,

řadu

některé

ale zkušenost s jinými pracemi, které zpracovávají

obdobná témata, napovídá, že je to problém, kterému se patrně nedá vyhnout.
Pavel Andrš doprovodil svou práci bohatými přílohami, nespokojil se jen s obligátními
fotografiemi, jak to v podobných pracích bývá, ale tabulky, které zde sestavil, ukazují jeho
široký rozhled i schopnost přemýšlet o problémech. Bakalářskou práci Pavla Andrše
doporučuji

velmi ráda k

obhajobě.
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