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Diplomová práce Hany Doležalové pojednává o tématu vysídlení a nového osidlování města

Jílového u Děčína po roce 1945. Autorka svou práci dělí na šest hlavních kapitol a dále v ní

rozpracovává  problematiku  svého bakalářského výzkumu.  Kapitoly za  sebou následují  na

základě chronologické posloupnosti života města Jílového, od vymezení zkoumaného tématu

a nastínění stručného historického vývoje města, přes traumatické zkušenosti války a těsně

poválečného období až po dobu příchodu nových obyvatel.

Hana  Doležalová  pro  svůj  výzkum  využívá  pramenné  základny,  sestávající  především

z relevantní literatury, archivních materiálů a orálně-historických rozhovorů. Jednotlivé druhy

pramenů se autorka snaží kombinovat tak, aby získala úplnou mozaiku celé problematiky, což

se dle mého názoru podařilo naplnit. Vzhledem k výraznému časovému odstupu zkoumané

problematiky vzpomíná pět získaných narátorek a jeden narátor na dobu, v níž prožívali své

dětství či rané mládí.

Přínosem  práce  je  především  cenný  pohled  do  mikrohistorie  malého  města  v severních

Čechách  v nelehké  době  společenského  otřesu  způsobeného  koncem  2.  světové  války

v Evropě. Haně Doležalové se podařilo shrnout dostupné prameny do komplexní případové

studie, na níž je zřetelný velký podíl samostatné práce. Jen škoda, že autorka při interpretaci

svého výzkumu nedala větší prostor polemice s teoretickými koncepty (kupříkladu kolektivní

paměť z citované knihy  „Můj děda nebyl nácek“: nacismus a holocaust v rodinné paměti).

Přidanou hodnotu tvoří i reflexe terénu, která by také mohla být opřena o teoretičtější rámec

přehledových  publikací  z oblasti  metodologie  orální  historie  a  kvalitativního  výzkumu

všeobecně. Cenná je kapitola k tzv. „rozptylu“ německého obyvatelstva do vnitrozemí ČSR,

jenž dosud patří k méně frekventovaným tématům našich poválečných dějin. 

Ze stylistického hlediska bych uvedl drobné výtky k občasným překlepům, celkově však k

úrovni textu nemám připomínek.

Práce Hany Doležalové navazuje na obhájené diplomové práce, v nichž se tematizují politická

rozhodnutí na mezinárodní a celostátní úrovni a jejich dopad na osudy obyvatel v konkrétním

sídle  či  regionu.  Autorka  v  ní  splnila  nároky  kladené  na  diplomovou  práci,  navrhuji  ji

klasifikovat  stupněm  velmi  dobře  s možností  vyššího  hodnocení  při  úspěšném  průběhu

obhajoby i dalších závěrečných zkoušek.

Otázky pro obhajobu:



Jaký je autorčin pohled na termín „odsun Němců z Československa“? Jak by se vyjádřila k

diskusi, která se na toto citlivé téma (nejen) na akademické půdě vede?

Jak se mohl promítnout výrazný časový odstup tématu do vzpomínek narátorů? Mohl nějak

tyto vzpomínky ovlivnit? Nalezli bychom k této věci nějaké argumenty v teoretické literatuře?

V Praze dne 25. 8. 2014 Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous


