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Oponentský posudek 

Diplomová práce Hany Doležalové je mikrohistorickou sondou – jejím dějištěm je malá obec 
Jílové na Děčínsku, jejím časovým určením je odsun/vyhnání českých Němců odtud a 
příchod nových obyvatel, neněmeckých; jak diplomantka poznamenává: lidí, kteří přišli 
zejména z Rychnova nad Kněžnou. Cílem práce byl popis – popis proměny jednoho 
německého města v město takřka monopolně české.  

Nutno říci, že práce je povedená, už jen díky pestrosti použitého materiálu. Doležalová 
prostudovala archivní prameny, které našla ve Státním okresním archivu Děčín, tak natočila 
rozhovory s šesti pamětníky – narátory; 5 žen a 1 muž (nerovnováhu autorka vysvětlila). 
Nijak nestrádá ani sekundární literatura – i ta je v plné šíři zastoupena (byť by za úvahu stálo, 
jestli obecnější, kontextuální pasáže nezaujímají až příliš velkou část de facto 
mikrohistorického textu). 

K pozitivům textu také rozhodně patří některá velmi inspirativní konkrétní fakta 
(inspirativnější i pro obecnější analýzu), která Doležalová se znalostí věci podrobně popsala – 
například otázka poválečných národních správců je výborně demonstrována na zdánlivé 
lokální marginálii, místní papírně Paul a spol. (a takových vhledů do každodennosti najde 
čtenář v textu víc) – s. 66 a další v rukopise. 

Práce má ale i některé vady. Přestože text nese podtitul „Odsun a osídlení v příbězích jeho 
obyvatel“, setkáváme se zde pouze s příběhy nově přišedších – odsunutí tu příběh nemají. 
Autorka hovořila jen s jednou Němkou (která nebyla odsunuta), jinak jen s nově přišedšími 
Čechy. A to je u česko-německých témat problém – bohužel stále znovu opakovaný. 
Výsledkem je, že při vší snaze tu chybí hlas českých Němců – je jen zprostředkováván: tu 
pamětí Čechů, tu dobovými materiály. Bylo by ale skvělé, kdyby někdy student hovořil i 
odsunutými Němci (přece stále žijí, a protože mají své spolky, jsou snadno dohledatelní), 
když zpracovává podobná témata (totéž lze říci i o sekundární literatuře – Doležalová opět 
vychází jen z české nebo z překladové literatury).  

Možná by bylo bývalo lepší v daném případě i změnit koncepci diplomové práce – zúžit její 
téma, a to jen na nové české osadníky. Z jakých sociálních skupin se rekrutovali? Jací byli? 
Proč přicházeli? Jaká byla jejich věková struktura? Co dělali za války? Kolik třeba mezi nimi 
bylo kolaborantů? Atd. atd. Zvlášť metoda orální historie by mohla přinést zajímavý materiál 
pro analýzu a interpretaci. Kdyby téma bylo zúženo, diplomantka by se i vyhnula kritice za 
absenci německých zdrojů.   

Podobné – spíš strukturální – výtky ale nekazí dojem z poctivě odvedené práce, ze které bylo 
navíc vidět, že její autorka má k místu, o němž píše, osobní vztah (jedna z narátorek byla 
přímá příbuzná – což mohlo být, ale nebylo, řešeno v metodologii; ta mohla být více 
rozpracovaná). Text byl zasvěcený a není problém jej i přes několik vad doporučit komisi 
k obhajobě. V případě, že obhajobě proběhne v pořádku, navrhuji diplomovou práci Hany 
Doležalové ohodnotit stupněm velmi dobře – 2. 

 

V Praze, 1. září 2014                                                               ………………………………. 
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