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l.Úvod
Německá

univerzita v Praze, od roku 1939

Německá

Karlova univerzita, prošla

v letech 1938/39-1945 obdobím, na jehož počátku stojí Mnichovská dohoda, resp.
vstup

německých

Německa

ve druhé

univerzity. Je
i

vojsk na

studentům

zřejmé,

velké

Tato orientace se

české

světové

území a které se uzavírá porážkou nacistického

že toto období přineslo

změny.
jistě

Hlavní

změnou

univerzitě

jako instituci,

oborů

s potřebami

souvisejících

tato orientace byla nevyhnutelná, tj. zda politické
vyučujících

práce

disertační

budou sloužit

Německo.

musela projevit voblasti oficiální univerzitní správy.
vytváření

nacistického

(východoevropská studia, národní psychologie atd.). Otázkou však

vědecké

vyučujícím

byla orientace na nacistické

Dokladem toho byla například postupná arizace univerzity nebo
vědeckých

Německé

válce a tím mj. i zánikem samotné

a

studentů.

práce

změny

nových
režimu

zůstává,

znamenaly i

zda

proměnu

Jako pramen k zodpovězení této otázky

studentů

historie filozofické fakulty

Německé

univerzity.
Disertační

získání doktorského titulu.
Kdo jsou jejich
např.

připuštění

práce byly podkladem pro

autoři,

Při

jejich zpracovávání se nabízí hned

něco,

disertačních

následně

několik

k

otázek.

jaká jsou jejich témata, obsah, formální náležitosti, lze je

srovnat s formou prací dnešních? Je

existuje

k rigorózní zkoušce a

důležité

zabývat se také tím, zda

co by bylo možné nazvat strategií zadávání témat, tj., zda vedoucí

prací prosazují a

následně

také

kladně

hodnotí témata, která jsou

vzhledem k politické situaci "aktuální" a zda do disertací proniká nacistická
ideologie.

2. Rozbor

pramenů

Prameny pro studium
války
fond

a literatury

dějin Německé

tvořily především

Německá

disertační

univerzity v Praze v období druhé

archivní fondy Archivu Univerzity Karlovy,

světové

konkrétně

univerzita. Základním pramenem pro tuto diplomovou práci byly

práce

studentů

historie filozofické fakulty

Německé

univerzity z let

1938/39 - 1945. Jejich úplný přehled je uveden v příručce Marie Výborné!, která

I

Výborná Marie, Disertace pražské univerzity 1882-1945, sv. II ,Německá univerzita, Praha 1965.

1

se však disertacemi

podrobněji

nezabývá, uvádí vždy pouze název práce, jméno,

datum, místo narození autora a rok obhájení.
Disertace lze

rozdělit

do dvou skupin - práce uložené v Archivu Univerzity

Karlovy (dále jen AUK) obsahují vyjma práce samotné i osobní složku studenta,
kterou

většinou tvoří

přehled navštěvovaných seminářů, hlavně

životopis,

jeden nebo dva - posudky k disertační práci.
případech

obsahuje i další dokumenty

(např.

Výjimečně

ale -

složka v konkrétních

o osvobození od placení
tvoří

univerzitního poplatku apod.). Druhou skupinu disertací

určitého

práce uložené

v Národní knihovně České republiky (disertace z roku 1939/40 a starší), kterým
všechny výše uvedené náležitosti scházejí. Je proto

důležité především

v případě

scházejících posudků srovnávat s disertacemi uloženými v AUK.
Další skupinu

pramenů tvoří

díla

historiků, kteří

byli vedoucími zvolených

disertací, tj. díla Josefa Pfitznera, Wilhelma Wostryho a Heinze Zatschka.
Základní literaturu k dějinám Univerzity Karlovy tvoří práce Aleny Míškové

2,

která zároveň uvádí i přehled všech významnějších děl k tomuto tématu.

3. Německá (Karlova) univerzita v letech 1938/39-1945
Tato kapitola sleduje vývoj na

Německé univerzitě

v Praze vobdobí druhé

světové války především v souvislosti s vývojem událostí v Říši. V krátkém

hlavní tendence ve vývoji

ještě před

na následující otázky - jaký byl vztah

profesorů

úvodu k této kapitole však budou
2.sv. válkou a hledány

odpovědi

nastíněny

a studentů k Říši, jak se měnila situace pro vyučující a studenty židovského
původu,

zda a jak se radikalizují ostatní příslušníci akademické obce.

Praha byla ve výše uvedeném období, tedy v první
prostředím,

pro

něž

první

ve kterém vedle sebe žily a střetávaly se

byla Praha kulturním centrem. V hlavní

světovou

válkou

dvě uzavřené

česká

městě

polovině

a německá společnost a

vedle sebe existovaly

akademické obce -

česká

příslušníci se setkávali pouze na mezinárodních konferencích.

2
3

pokračovatelku

Karlovy univerzity její

a

německá,

před

jejichž

3

Po vzniku Československé republiky určil tzv.Lex Mareš
jedinou

20. století,

českou část,

z roku 1920 jako
která tímto aktem

Míšková Alena, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, Praha 2002, s.l Onn.
Viz tamtéž, s.18.

2

získala historické insignie, archiv a Karolinum. 4 Dřívější německá část Karlovy
označena

univerzity byla
tato

událost

přispěla

Německá

jako nová

rozporů

k prohloubení

zřejmé,

univerzita v Praze. Je
českou

mezi

že

německou

a

akademickou obcí a posílila nacionalismus v řadách profesorského sboru
Německé

univerzity.

Svůj

nacionalismus a antisemitismus projevovala i

,

část německých studentů

jehož

Studentenschaft"

židovského
čemž

původu. Později

nejlépe

svědčí

obsahovala

nejdříve

přicházelo

na

mnoho

by se historicky

lékařské

se vlna antisemitismu

ve spolku "Deutsche

tzv.

paragraf,. 5

"árijský

fakultě,

slovenských

kam po vzniku

maďarských

a

rozšířila

studentů

na všechny fakulty, o

tzv. Steinherzova aféra.

Samuel Steinherz byl historik židovského
jmenován rektorem

např.

se sdružovali

statuta

Antisemitismus se objevil
Československa

kteří

určitá

Německé

vůbec

původu,

který měl být na počátku 20.let

univerzity v Praze. Pokud by jmenování

prvním rektorem židovského

původu

na

přijal,

stal

německých

vysokých školách. Úřad rektora mu právem náležel, protože byl služebně
řádným

nejstarším

profesorem univerzity. Doposud však bylo tradicí, že všichni

profesoři

židovského

původu úřad

počátkem

zimního semestru 1922 do

odmítli. Steinherz tuto tradici porušil a
úřadu

nastoupil. Mezi nacionalistickými a

antisemitskými studenty se zvedla vlna odporu a

protestů,

studentskou stávkou v listopadu 1922. Stávka se pak

rozšířila

které vyvrcholily
na ostatní

německé

vysoké školy v Čechách a na Moravě a měla podporu i na rakouských
univerzitách. Nakonec však stávka
nepřijal

skončila

rektorovu demisi a Steinherz

bez

zůstal

úspěchu

poté, co ministr školství

v úřadu až do konce volebního

období. Na životě univerzity se ale téměř nepodílel. 6 K antisemitským projevům
docházelo i nadále, a to nejen v Praze, ale je pochopitelné, že také ve Výmarské
republice a Rakousku.
židovského

původu.

Především

se

O radikalizaci

v základní organizaci pražských
v roce 1931, která byla v

stupňuje
svědčí

snaha omezit

vítězství

německých studentů

červnu

roku 1933

počet studentů

nacionálních

socialistů

Deutsche Studentenschaft

rozpuštěna.

Novou možností pro

sdružování se tak stal dosud liberální spolek Rede-und Lesehalle der deutschen

Viz Svatoš Michal, Čornejová Ivana, Pešek Jiří, (eds.), Dějiny Univerzity Karlovy IV, Praha 1998,
s.182.

4

5

6

Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945,s. 22.
Viz tamtéž ,s. 23.

3

Studenten. Do jeho
důsledkem

čela

vzrůstající

se roku 1936 dostali nacionální socialisté, což bylo mj. i
nacionální nevraživosti v souvislosti se sporem o

univerzitní insignie. 7
Ve 30. letech také začínají do Československé republiky a na její vysoké školy
přicházet emigranti z Říše, ať už z rasových nebo politických důvodů. Atmosféra

na pražské akademické
příjemná.

však není, jak vyplývá z výše uvedeného, nijak

"Jedno je ovšem jisté - antisemitismus nebyl mezi profesory NU v

První republiky
jejich

půdě

zakořeněn

části kontinuálně

době

a mezi studenty se prosazoval pomalu, i když u jedné

[ ... ] V prvních antisemitských

bouřích

mezi studenty

[sehrála] roli i obava z budoucí konkurence schopných lékařů a právníků. Tomuto
rovněž

strachu

skutečnost,

že

nahrávala na jedné
nacionalističtí

straně hospodářská

studenti

přicházeli především

zatímco pražští židovští studenti pocházeli
antisemitismus
Mnichově."

plně zvítězil

často

straně

krize a na

z chudého

druhé

pohraničí,

z lépe situovaných rodin. Rasový

až pod politickým tlakem z

vnějšku

v období po

8

3.1 Rektorát Ernsta Otty (23.9.1938-31.12.1939)9
Září

1938

Zároveň

přineslo

největší změnu

pro zatím

pro život na

došlo v tomto období k otevřenému konfliktu mezi

Německé

univerzity, který se

rozhořel

německé univerzitě.
čs.

vládou a vedením

po událostech z první poloviny

měsíce.

Na

norimberském sjezdu NSDAP 12. září 1938 zaútočil Hitler proti Československu.
Den na to

Sudetoněmecká

strana (Sudetendeutsche Partei= SdP) ajejí z Německa

vyzbrojené oddíly vyvolaly v českém pohraničí demonstrace
o

puč.

předáci

Protesty byly v krátké

době potlačeny

a jejich

Henleinovy SdP, uprchli za hranice. Henlein

rozhlase, že jedinou možností, jak
v Československu, je připojení

řešit

přerůstající

účastníci,

15.září

tj.

v pokusy

především

prohlásil v říšském

problém postavení sudetských

Sudet k Německu.

SdP

Němců

byla den poté

československou vládou zakázána. lo

Co znamenalo Henleinovo prohlášení

pro NU, resp. její profesory?

Československá vláda vyzvala vyučující NU, aby se vyjádřili k otázce, zda se
Viz Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, s.25n.
Tamtéž, s. 28.
9 Rozdělení 3.části práce na oddíly je provedeno dle funkčních období jednotlivých rektorů. Viz
Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945.
10 Viz Klimek Antonín, Kubů Eduard, Československá zahraniční politika 1918-1938, Praha 1995, s.88.
7

8

4

německé

s Henleinovou proklamací identifikují nebo ji odmítají. Asi polovina

vysokoškolské elity uprchla, a to nejen proto, aby se vyhnula podpisu loajality
vládě,

ale také z obav z přímého

směřovala

česko-německého

do Bavorska (Mnichova) nebo do

"uprchlíky"

označováni

univerzitě

obviňováni

za zrádce a

vládou. V prvních dnech se

Vídně

profesoři

konfliktu.
a ti,

čs.

Většina profesorů

kteří zůstali

v Praze, byli

z kolaborace s československou

snažili mezi sebou navázat kontakt a jak na

v Mnichově, tak ve Vídni (rektorem je Fritz Knoll, který až do roku

1933 působil na NU ll ) se vytvořila skupina, která reagovala na nejnovější
politické události a přemýšlela o budoucnosti své domovské univerzity.
Během těchto

událostí je do funkce rektora Německé univerzity jmenován 23.září
univerzitě

1938 profesor pedagogiky Ernst Otto. Situace na
téměř

k odchodu
lékařské

po

poloviny

profesoři

fakulty, kde se

přijetí

vyučujících

vážná, kritická je

za pomoci

asistentů

Mnichovské dohody Ernst Otto požádal

návrat pražských

vyučujících,

vydala pokyn, aby

je vzhledem

především

na klinikách

snaží zahájit výuku. Krátce

vídeňského

rektora Knolla o

jeho prosby však nebyly vyslyšeny a také SdP

požadavkům

nebylo

vyhověno. Někteří profesoři

zákaz vraceli už počátkem října (např. Wilhelm Wostry), většina jich ale
oficiální pokyn z Mnichova, který

přišel

října

koncem

a tak se

se i

přes

čekala

na

vyučující

slavnostně

vrátili do Prahy až 3.11.1938. "Zimní semestr byl zahájen se

zpožděním

až ll.ledna 1939. Slavnostního

připravilo,

se

účastnili

nejen

shromáždění,

akademičtí hodnostáři,

vedení Svazu docentů a Svazu studentů, v neposlední
objevil

rovněž

zástupce

německého

ale i
řadě

velvyslanectví. U

které

studentstvo

představitelé

se mezi

župního

čestnými

příležitosti

hosty

oslav založení

Říše (Reichsgrundungsfeier) zavlála na budově Německé univerzity vlajka
S

'kv,v
h a'kovym
nzem. .. " . 12

Arizace

Politické události

samozřejmě nezůstaly

také pro studenty, zejména židovského
vedení univerzity

představovali

bez

důsledků

původu, kteří

problém- 10%

nejen pro

vyučující,

ale

na konci roku 1938 už pro

studentů

židovského

původu

v Praze, zatímco celoříšský průměr byl pouze 4,6%. V Říši navíc podléhaly
univerzity už od nástupu Adolfa Hitlera do funkce
"Fuhrerprizip"
II

12

(vůdcovskému

říšského kancléře

tzv.

principu), který znamenal omezení akademických

Viz Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, s. 76.
Tamtéž, s.44.

5

svobod

(např.

rektorů

dosazování

11. 1938) mohli

rektoři říšských

křišťálové

ministerstvem). Po

univerzit židovským

studentům

výuce. Smutnou záležitostí bylo ovšem to, že v některých
univerzitě

zákaz

zakázat účast na

případech (např.

na

v Kolíně nad Rýnem) už se nevyskytovali studenti, kterých by se tento

vůbec

vyučujících

mohl týkat. Již

dříve

a studentů židovského

se totiž stali

obětí

předpisům

prostor, aby se novým
bylo napojeno na

říšské

'zglajchšaltováno'"

l3.

původu.

bránilo.

Ještě

nemělo

v podstatě žádný

sice nikoli de ime, ale již de facto
době

vysoké školství, které již bylo v této

plně

Ne všichni ohrožení učenci se rozhodli pro okamžitou

přestože věděli,

univerzitách.

odstranění

tzv. "arizace", tj.

"Vedení pražské německé univerzity na konci roku 1938

emigraci,

noci (z 9. na 10.

poměry

jaké

Důvodů, proč

panují na

říšskoněmeckých

a rakouských

s emigrací otáleli, bylo více- rodina,

nejistota v nové zemi, jazykové problémy. Mnoho

vyučujících

existenční

se pro emigraci

rozhodlo až po vytvoření Protektorátu.
"Arizace" znamenala pro univerzitu velmi citelný zásah. Celkem bylo
procesu

"uvolněno" (původně

oficiálně uvolněných

na dovolenou) 77

nejsou zahrnuti ti,

kteří

vyučujících,

na

lékařské fakultě,

"Německé univerzitě

kde
se

zůstalo

pouze 32%

během válečných

zasadila arizace a politické

čistky.

univerzity s nejvyšším podílem

let

tomto

avšak v seznamu
"dobrovolně"

byli penzionováni,

odešli nebo univerzitu opustili z politických důvodů.

při

Nejsložitější

situace vznikla

původního počtu vyučujících.

nepodařilo

zacelit rány, které jí

Z celoříšského hlediska se

vyloučených vyučujících

řadila

mezi

(32% a více), a sice

mezi Berlín, Frankfurt a Vídeň).,,14 V rámci arizace nebyli ohroženi pouze ti, kteří
byli židovského

původu.

Také

styky s vědci židovského

vyučující, kteří demonstrativně nepřerušili

původu,

své

byli zbaveni svých pozic nebo možnosti

postupu.
Nová správní struktura univerzity
Vytvoření Protektorátu Čechy a Morava přineslo významné změny ve správní
struktuře

univerzity, která se dostala pod

ještě silnější

vliv

říšskoněmeckých

orgánů. Na správě NU se nyní začaly podílet tzv. Svaz docentů a Svaz studentů. 15

Svaz

docentů

, tzv.

Dozentenschaft,

později

nazývaný

NS

Viz Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, s.45n.
Tamtéž, s.56.
15 Viz tamtéž, s. 80.
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Deutsch-

Dozentenbund, vznikl roku 1935 z organizace NS - Lehrerbund, která se zabývala
ideologickou

výchovou

Studentenschaft,
říšská

vysokoškolských

později

profesorů.

války bylo

třetina.

Svaz

univerzity tak

členem

že pražští

příslušnost.

němečtí

do NSDAP. Na

roku 1942 asi jedna

německého původu

všichni zapsaní studenti

bez ohledu na státní

způsobila,

vřazena

studentů,

Studentenschaft 50%

studentů tvořili

mateřské řeči,

tzv.

NS- Studentenbund, vznikl roku 1933 jako jednotná

studentská organizace, která byla roku 1934

počátku

studentů,

Svaz

a

organizační

struktura

studenti ztratili možnost se

svobodně

Nová

cílům,

sdružovat, všechny spolky, které neodpovídaly nacistickým

byly

rozpuštěny.

Nejvyšším

představitelem

univerzity

zůstal

volen, ale jmenován říšským ministrem pro

i nadále rektor, který však nebyl

vědu,

jemuž byl i podřízen a podléhal

jeho rozhodnutím. Rektor také ministrovi navrhoval ke jmenování prorektora a
děkany.

Svazu

Poradním orgánem rektora byl akademický senát, který

docentů

studentů,

a Svazu

povolaní rektorem. V

čele

prorektor,

děkani

každé fakulty stál

a dva

děkan,

členové

tvořili

vedoucí

Svazu

docentů,

který jmenoval svého

zástupce a jehož poradním orgánem byl fakultní výbor.
Rok 1939 přinesl

univerzitě

nejen novou správní strukturu.

to, o co usilovala od konce první
vůdce

a

říšského kancléře

světové

Konečně

mohla získat

války- univerzitní insignie.

z 2. srpna 1939 k

'převzetí německých

"Nařízením

vysokých škol

v Protektorátě Čechy a Morava do říšské správy' byly Německá univerzita spolu
s pražskou a

brněnskou německou

technikou

převedeny

správy z beztak již jen formální správy protektorátnL
Německé univerzitě

Karls-Universitat),

dostalo

čímž

označení 'Německá

k 1.

září

Nařízením

1939 do

říšské

z téhož dne se

Karlova univerzita'(Deutsche

jí byla opětně přiznána tradice, o niž bezúspěšně bojovala

po celé období první republiky.,,16 Již 31.8.1939 byly předány NU sporné
historické insignie, které se
Se

změnami

ve správní

okamžitě začaly

struktuře

předpisech, habilitačním řádu,

univerzity úzce souvisí i

odvětvL

16

změny

(silně ovlivňována

vědecká či

vnitřních

změny

se

rasovými a politickými

došlo k omezení akademických svobod a k zavržení

Nacistická

ve

organizaci akademického roku apod. -

objevily v oblasti personální politiky
čistkami),

používat při promocích.

některých vědních

vysokoškolská politika ve vlastním slova smyslu

Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, s.67.
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ale neexistovala, neobjevila se žádná nová koncepce
hovořilo všeobecně

Nový

vědní

o výchově nového typu vysokoškolského

habilitační řád

politiky, pouze se

učitele

z roku 1934, který po r. 1939 platil i pro

univerzitu v Praze, sloužil k prověřování politické spolehlivosti
Předpokladem

osobních

pro

udělení

docentury byla habilitace,

charakterových

a

a studenta.

nacionálně socialistického

přezkoušení

Německou

vyučujících.

pedagogických,
učiteli

náležejících

schopností

státu.

V oblasti organizace akademického roku byly semestry nahrazeny trimestry.
"Toto nové

členění

akademického roku platilo od zimního semestru 1939 do
měla

letního semestru 1941 a souviselo s vypuknutím války, jež
vítězná.

Systém

trimestrů měl

být krátká a

napomoci urychlení studia v situaci, kdy na frontu

odcházelo stále více abiturientů." 17
Jaký byl vývoj událostí na Německé

univerzitě

od poloviny do konce roku 1939?

Pražská univerzita představovala pro Říši "strážkyni" německých idejí ve
slovanském prostoru.

Během

roku 1939

přišel

župní vedoucí Svazu

docentů

Konrad Bernhauer s návrhem na posílení jejího vlivu. Podle tohoto návrhu
dojít ke

sloučení Německé

Universit~it)

s technikou (Technische Hochschule),

"univerzální vysoká škola" se 6 fakultami
a

době

univerzity v Praze ( v té

státovědná,

zdravotnická,

mělo

již Deutsche Karls -

čímž

by vznikla jakási

(duchovědná, přírodovědná,

stavebněvědná, energovědná).

právnická

Z realizace tohoto

plánu ale nakonec sešlo.
Vypuknutí války v září 1939 znamenalo definitivní
do

říšské

struktury (viz

Zároveň

výše).

školství. Po demonstraci 28.

října

znamenalo konec

zemřel

a inkorporaci NU
českého

vysokého

1939 a nepokojích ,které po ní následovaly (mj.

byly tyto nepokoje spojené s pohřbem Jana Opletala,
fakulty, který

podřízení

na následky zásahu proti

českého

demonstrantům

studenta právnické
a jehož

stal demonstrací odporu proti nacistické okupaci), byly 17.11.1939
vysoké školy a jednotlivé fakulty

přejímali

do správy

komisaři

fakultu filozofickou to byl historik Heinz Zatschek. Konec roku

pohřeb

se

zavřeny české

fakult NU. Pro
přinesl změnu

i

na postu rektora NU. K 31.12.1939 podal dosavadní rektor Ernst Otto demisi. "Na
konci roku 1939 bylo ... NS-Svazu docentů i Úřadu říšského protektora jasné, že

17 Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, s.69. Srovnej též osobní
složky disertací (seznam navštěvovaných přednášek a seminářů), AUK, fond NU.
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se tento poslední volený domácí rektor projevoval ve své funkci politicky málo
Y YdY.
y,,18
presve
clVe.

3.2 Rektorát Wilhelma Saureho (1.1.1940-1.4.1942)
Zvolení Wilhelma Saureho novým rektorem

neproběhlo

problémů.

bez

Prvním

navrhovaným kandidátem byl Rudolf Jung, podporovaný Hitlerem. Rudolf Jung
pocházel z Čech (Plasy), angažoval se nejdříve ve straně Deutsche Arbeiterpartei,
po roce 1918 DNAP, resp. DNS AP. Stal se předsedou této strany, která byla roku
1933

rozpuštěna

1936

přijat

univerzitě.

a Jung

zatčen.

O dva roky

později

říše,

odešel do

uplatnění

do SS. Po vzniku protektorátu hledal Jung

kde byl roku
na

Německé

Jeho kandidatura vyvolala znepokojení v akademické obci, které se
úřadu

uklidnilo až poté, co byl do
nakonec na tento post

nepodařilo

zvolen Wilhelm Saure. Rudolfa Junga se

prosadit,

zřejmě

i vzhledem k tomu, že byl

pouhým železničním inženýrem. 19
Saure naproti tomu byl

úspěšným

právníkem, odborníkem na pozemkové právo.

Také politicky byl velmi vhodným kandidátem úřadu

v Hlavním rasovém a osídlovacím
RuSHA). Od roku 1938

působil

na

člen

dočasně

SS,

se angažoval i

(Rasse-und Siedlungshauptamt -

univerzitě

Během

v Gottingenu.

roku 1939

vyjednal K.H.Frank jeho povolání do Prahy, kde se k 1. lednu 1940 stal rektorem
Německé

konečné podřízení

univerzity a jejích profesorů

univerzity v centrum
rektor také
české

převzal

německé

po svém

univerzity a dohlížel na

říšské správě,

kulturní expanze

příchodu

do Prahy

přejímání

1940 vydal Saure rozhodnutí o obsazení
německé

neměl

univerzity. Wilhelm Saure se ve své funkci

ale také o

přeměnu

na jihovýchod. Nový

komisařskou

správu

uzavřené

majetku a jeho inventarizaci. V březnu
uvolněných

ústavy. Budova filozofické fakulty byla

vysokých škol, jenž znamenal

směrem

snažit pouze o

soustředění

prostor

české

přeměněna

centrálních

univerzity pro

v Dům

německých

německých vědeckých

institucí "pod jednou střechou". Využity byly i prostory univerzity v Celetné ulici
a na Ovocném trhu.
Wilhelm Saure si byl také
germanizace

českých

vědom

úlohy, kterou

měla

univerzita plnit v otázce

zemí. Proto podal rektor K.H.Frankovi návrh na

18

Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, s.75.
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uspořádání

dvoudenní pracovní porady k tomuto tématu. Na zpracování hlavních témat se
měli podílet vybraní vyučujíCÍ,2o Byli to mj. vedoucí disertací , které jsou
předmětem

měla

této práce. Témata, která

Wilhelm Wostry -

Německo-český

být

připravena,

problém v průběhu

dějin,

jsou následující:
Heinz Zatschek -

Počátek německého národního ducha v Čechách a na Moravě, Josef Pfitzner Německé osidlování Čech a Moravy.

S konečným

podřízením Německé

povolávání nových

vyučujících

říšské správě

univerzity v Praze

z říše a bývalého Rakouska, které

souvisí i

mělo

rozrušit

strukturu stávajícího profesorského sboru. Říšským orgánům se totiž univerzita
zdála příliš liberální a demokratická, takže v roce 1940 již byla více než polovina
ústavů

obsazena

sporům

vedla ke
vyučujícími,

specifické

nově

povolanými

české

vedoucími. Tato praxe

sudetoněmeckými

mezi

jimž jejich

řediteli či

sudetoněmečtí

kolegové

problémy. Spory s kolegy

nově

a

povolanými-říšskými

vyčítají

malou citlivost pro

přiměly například

Heinze Zatschka k odchodu na univerzitu ve Vídni, kde

samozřejmě

zůstal

sudetského

Němce

v letech 1941-1943

a poté se opět vrátil do Prahy?!
Jak bylo výše uvedeno, po vzniku protektorátu se na
i NS-Svaz

studentů.

univerzity mj. podílel

Ten roku 1940 přesídlil z Liberce do Prahy a spravoval nejen

univerzitu, ale také

Německou

pobočky říšské

která plnila následující úkoly: poradní služba,
správa hospodářské oblasti.

péče

vysokou školu technickou. Sociální

studenty spadala do kompetence pražské

péče,

správě

Měla

o

instituce Studentenwerk,

podpůrná činnost,

zdravotnická

na starosti také správu kolejí, potvrzování

studentských výhod, rozmnožovnu apod. Od roku 1940 nebyl zápis ke studiu tak
snadnou záležitostí jako v letech minulých. Říšští státní příslušníci německého
původu,

tedy

většina studentů,

museli

před

zápisem splnit 14

požadavků.

Jedním

z nich bylo samozřejmě předložení potvrzení o "árijském" původu?2 Studenti
měli kromě

svých studijních povinností také povinnou

vojenských akcích, které je

časově značně zatěžovaly,

odpovídající přípravu nezbývalo mnoho
Po

uzavření českých

znovuotevřena

účast

takže na

na politických a
řádnou

výuku a

času.

vysokých škol byla krátce obsazena a v prosinci 1939

univerzitní knihovna, jejímž správcem se stal historik Heinz

Viz Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, s. 90.
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Zatschek. Ten nechal v knihovně

zřídit

soupis nežádoucích a škodlivých

spisů.

univerzitní knihovny, do nichž byla

tajné

oddělení,

jehož úkolem bylo

pořídit

Byla také provedena celková revize

převedena

i

část

fondů

zabavených

fondů

jiných

knihoven.
Vývoj politických událostí s sebou přinesl nutně
zřejmé,

soustředila

že hlavní pozornost se

potřebu

vzniku nových

oborů.

Je

na oblast "rasového výzkumu". Proto

na různých fakultách univerzity vznikaly ústavy věnující se výzkumu právě v této
oblasti : na

lékařské

fakultě

přírodovědecké fakultě

Institut pro

dědičnou

Institut pro rasovou biologii, na

čistotu,

a rasovou
fakultě

na

filozofické pak

Ústav pro sociální antropologii a biologii národů a Ústav pro sociální a národní
psychologii. Nejen oblast rasového výzkumu, ale také východoevropská studia se
dostala do centra pozornosti. Zájem o

ně

měla

souvisel s tím, že se NU

stát

centrem německé kulturní expanze na jihovýchod.
Proto již v dubnu 1940 požádal rektor Wilhelm Saure o souhlas
ministerstva školství pro

zřízení

Měla

být v Praze a

názvy:

Společenství

centrály na výzkum východu.

na počátku diskuse byly pro centrálu navrhovány

nejrůznější

říšského

pro výzkum jihovýchodní Evropy (Sudosteuropaische Forschungsgemeinschaft),
Pražská nadace aj. Spíše než
úspěch

zakládání nových nebo

vytvoření
přestavba

nové centrální instituce
stávajících

institutů

mělo naději

na

jednotlivých fakult.

Příkladem tohoto postupu je například přeměna slavistiky v Ústav pro studia

východní a jižní Evropy, kterou byl

pověřen

profesor slavistiky Gerhard

Gesemann. Pod jeho vedením však došlo pouze k rozčlenění dosavadních
oddělení
národů

slavistických

seminářů

a pro seminářů v

semináře

dle jednotlivých

a k přerozdělení osazenstva.

Instituty pro studia východní a jižní Evropy byly plánovány i na univerzitách ve
Vídni a Vratislavi a poptávka po znalcích východní problematiky vyvolávala mezi
nimi nevraživost a rivalitu. V Praze se na filozofické

fakultě

NU v roli

na zmiňovanou oblast uplatnili historik Eduard Winter (pro duchovní

odborníků

dějiny

vých.

Evropy), historik Josef Pfitzner (panslavismus a ruský imperialismus), historik
Willi Czajka
(pravěk

(německé

osídlení východní a jižní Evropy), prehistorik Lothar Zotz

území východní fronty) a

význam podílu

německé

konečně

i Karl Valentin Muller (studoval

krve u sousedních východních a jižních

národů

se

zvláštním zřetelem k Čechům). "Již z tohoto zběžného přehledu vyplývá, že se
východní a jižní Evropa dostala od roku 1940 do centra
11

vědeckého

i

'pseudovědeckého' zájmu pražské německé univerzity.,,23 Zřízení navrhované

jednotné slavistické nadace se protahovalo a nakonec do vývoje událostí zasáhl
příchod

Reinharda Heydricha do Prahy (27.9.1941), který

měl

v oblasti výzkumu

východní Evropy jiný, dalekosáhlejší program.
Ještě

v době Saureho rektorátu ale došlo ke vzniku dvou

německých vědeckých

institucí. První z nich byla Německá akademie věd v Praze.

Původní Společnost

pro podporu německé vědy, umění a literatury v Československu , roku 1924
přejmenovaná

na

Německou společnost

v Československu

literatury

byla

nacionálně socialistického světového
členové,

přijata

roku 1940 byla

pro podporu
od

roku

německé vědy, umění

vedena

1939

v duchu

názoru. Museli ji opustit "neárijští"

do Svazu

říšských

a

řádní

akademií a 8.12.1941 vznikla

Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag?4 Druhou institucí byl
Sudetoněmecký

ústav

pro

zemský

a

národní

výzkum

v Liberci

(Sudetendeutsche Anstalt ilir Landes-und Volksforschung), který zahájil svou
činnost

na podzim roku 1939.

Konec Saureho

působení

do Prahy, který mu

ve funkci rektora NU souvisel s příchodem Heydricha

vyčítal

špatnou personální politiku a

nedostatečné

sledování

nacistické politické linie, což nakonec rektora vedlo k tomu, aby podal demisi.
Poté bylo nutné najít vhodné osoby, které by mohly provést reformu pražské
německé

univerzity a dosáhnout toho, aby se stala centrem prvního

zahraničně
například

politické působení

směrem

řádu

pro

na jihovýchod. Jednou z takových osob byl

Hans Joachim Beyer, povolaný do Prahy v únoru 1942.

3.3 Rektorát Alfreda Buntru (1.4.1942-1.11.1943)
Po demisi Wilhelma Saureho bylo
univerzitu
pražská

představoval

německá

třeba

najít nového kandidáta, který by pro

definitivní, perspektivní

univerzita

měla

plnit

celoříšsky

v jihovýchodním prostoru a navíc byla pod
Reinharda Heydricha. Rozhodnutí tedy
roku 1942 do
Němec,

úřadu

zvolen

který ale v Praze

působil

státně

nemělo

komisařský

řešení,

být

vzhledem k tomu, že

významné výzkumné úkoly
politickou záštitou protektora
uspěcháno

a proto byl na jaře

rektor Alfred Buntru.

v polovině

třicátých

let jako profesor a

23
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Viz tamtéž, s. 112.
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Původem říšský

později

německé

(1935/36) i jako rektor na

technice. Roku 1937 se stal rektorem

univerzity v Cáchách a v listopadu 1939 se do Prahy vrátil znovu jako rektor
německé

Mnohem
Beyer.

techniky, která již byla v říšskoněmecké
větší

vliv na

Přestože

dění

na pražské

správě.

německé univerzitě měl

byl v roce 1942 stále pouze docentem,

měl

na

Hans Joachim
univerzitě

velmi

slušnou pozici a stal se skoro "oficiálním poradcem" rektora ve všech
záležitostech. "Tato šedá eminence pražského univerzitního života a posléze i celé
pražské

německé vědecké

obce se stala

většiny

brzy postrachem

vlastních

kolegů. ,,25 Beyer byl rodák z Holštýnska, odborník na otázky národnostních

menšin, který

měl

roku 1941 jít do

Poznaně

na tamní

nově

vybudovanou
říšský

univerzitu založit ústav pro národnostní otázky. Zastupující

říšskou

protektor

Heydrich si však Beyera vyžádal pro stejný úkol do Prahy, kam Beyer

přišel

v únoru 1942 ve svých 34 letech. Nebývalou moc mu hned od počátku zajišťovaly
samozřejmě

kontakty s pražskou služebnou Sicherheitsdienstu a
například

podpora. Požadoval

odvolání mnoha

vyučujících, kteří působili

stejných oborech jako on (národopis, nauka o východní
filozofie, sociologie) a se kterými by mohlo docházet ke
přijel

Evropě,

ve

psychologie,

střetu zájmů.

Sám Beyer

do Prahy budovat nový obor - národní a národnostní nauka východní

Evropy. Nejen

působení

z univerzity. Beyer
svědčilo

členy

Heydrichova

o

chtěl

v určitém oboru mohlo pro
také

přeobsadit

pokračujících rozepřích

akademické obce. Prahu

měl

mezi

vyučující

schopnějšími

katedry

říšskoněmeckými

dokonce

znamenat odchod

důstojně

a

nacisty, což mj.

sudetoněmeckými

opustit historik a zástupce

primátora Josef Pfitzner. 26 Nakonec byla odvolána pouze část vyučujících a
Heydrichova smrt na jaře 1942 pak zbrzdila veškeré reformy.
Beyer se také ujal

původní

Saureho myšlenky na

vytvoření

nadace pro východní

výzkum, kterou však vydával za vlastní. V červnu 1942 podal Beyer návrh na
název nové nadace - Nadace Reinharda Heydricha pro

vědecký

výzkum v Praze

(Reinhard - Heydrich- Stiftung mr wissenschafltiche Forschung - RHS), která
byla

oficiálně zřízena

11.6.1942, kdy ale o reálné

činnosti

nadace

ještě nemůže

být řeč. 27 Nadace měla tři základní pracovní skupiny, které se věnovaly těmto

25
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Viz tamtéž, s. 129.
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Viz tamtéž" s.134.
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problémům

: právní otázky (Wilhelm Weizsacker), historické otázky (Heinz

Zatschek) a národnostní problematika (Hans Joachim Beyer). Hlavní úkoly a
metody práce nadace pak
krajových

a

spočívaly

sociálních

českého

ve výzkumu

skupin

metodami

obyvatelstva, jeho

rasového,

národnostního

a

psychologického výzkumu, dále pak studium východní a jihovýchodní Evropy.
Klíčovým

byl

úkolem, kterým byl právě výše

pověřena

zmíněný

výzkum

českého

katedra národnostní psychologie filozofické fakulty.

Všechny plány, které tu byly

nastíněny, počítaly samozřejmě

Německo

vítěz.

vyjde z války jako

přednášek

cyklus

obyvatelstva,

Osten), který

měl

připravili vyučující

V letech 1942/43

východě"

pod heslem "osudový boj na

s tím, že hitlerovské

(Schicksalkampf im

studentů

povzbudit vojenského ducha

v Praze

a seznamovat je

s geografickým, sociálním a ekonomickým prostředím dobývaných územÍ. Jedním
z přednášejících byl i Josef Pfitzner.
počátku

Velká

Měnící

se

válečná

situace ale dokonce na

roku 1943 donutila vedení univerzity, aby uvažovalo o jejím

část studentů

a

vyučujících

totiž narukovala a byl

vážně

uzavřenÍ.

ohrožen provoz

univerzity. Nakonec ale k uzavření nedošlo.
Univerzita

se

také

sudetoněmeckým

v

snažila

prostředím

Sudetoněmeckém vlastivědném

přiblížit

práci

studentů.

intenzivnějšího

o

navázání

a

obyvatelstvem.
pořádala

ústavu a

Studenti sami se

Proto

kontaktu
se

angažovala

putovní výstavy, které

účastnili

se

měly

letních brigád na pomoc

německým zemědělcům v Čechách a na Moravě a byli nasazeni i do zbrojní

výroby.
Období

Buntruova

komisařského

rektorátu

mělo

sloužit

především

k promyšlenému výběru nového rektora. Na konci

funkčního

pětiletý

Pro zimní semestr 1943/44 a

plán na obsazování rektorského

úřadu.

období byl vytvořen

akademický rok 1944/45 byl navržen právník Friedrich Klausing, na další dva
roky psychiatr Kurt Albrecht a pro rok 1948 (v

dějinách

univerzity rok jubilejní,

kdy uplynulo 600 let od jejího založení) historik Heinz Zatschek.

3.4 Rektorát Friedricha Klausinga (1.11.1943-srpen 1944)
Nový rektor Friedrich

Klausing byl povolán roku 1940 z Frankfurtu nad

Mohanem na právnickou fakultu pražské
místem

naplnění

jeho ambiciózních

plánů

14

Německé

univerzity. Praha se stala

a také místem dovršení jeho kariéry.

Jediným konkurentem v boji o rektorský

úřad

byl Klausingovi Hans Joachim

Beyer, který už z doby rektorátu Alfreda Buntru
postavení. Byl faktickým

mluvčím

měl

na

univerzitě

velmi vysoké

Heydrichovy nadace (Reinhard - Heydrich -

ovlivňovat

veškeré

dění

na

Klausing hned po nástupu do funkce v listopadu 1943

začal

usilovat o

Stiftung, RHS), která se snažila

některých členů

RHS,

hlavně

Beyerových

univerzitě.

Proto

odstranění

spolupracovníků. "Nepřátelství,

které

mezi novým rektorem a Beyerem velice rychle vzniklo, se odráželo v podstatě ve
univerzitě

všech sporech, které se na

v době Klausingovy rektorské funkce

objevily. Těch nebylo málo." 28
Spory, které se v této
celkovým

Němci

říšští Němci,

na

univerzitě,

válečnou

samozřejmě způsobovalo napětí

což

lékařské fakultě,

pacientů.

Stejně

čistky

lékařských zařízení,

kde je ohrožen provoz

profesora matematiky

mezi nimi a

jako v předchozích letech je situace

Konkrétní ilustrací zde

zmíněných problémů

přírodovědecké

situací a

kde již v oblasti faktického vlivu

sudetskými. Válka, povolávání na frontu a politické

ohrožují provoz univerzity.
na

vznikaly, souvisely s měnící se

"zostřením" poměrů

převládli

zcela

době

je

i nadále

nejvážnější

resp. životy

například zatčení

fakulty Ernsta Mohra nebo spory na

filozofické fakultě?9
Velkým problémem se pro

většinu vyučujících,

jak bylo

naznačeno

příchodu

stát osoba Hanse Joachima Beyera. Od jeho

výše, mohla

do Prahy

začala

být

univerzita a její vedení sledována bezpečnostní službou (Sicherheitsdienst), která
své

připomínky

a

Beyerovy

předávala

informace

K.H.Frankovi, který je pak ve vztahu k univerzitě
byli v

očích bezpečnostní

služby

rozděleni

do

tří

státnímu

uplatňoval.Vyučující

většinou

mohli

měnit

konkrétně

na NU

skupin dle své "spolehlivosti".

Jedinou zcela spolehlivou byla skupina kolem Beyera,
nespolehlivé- skupiny nebyly

ministrovi

dvě

definovány, tj. jejich

zbývající
"členové"

se

podle oblíbenosti u Beyera.

Za Klausingova rektorátu se také uvažovalo o
návrhu H.J.Beyera z roku 1944

mělo

rozšíření

rasových studií. Dle

dojít k rozšíření již existujícího oboru

Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, s.152.
Jeden z konkrétních sporů vznikl v souvislosti s osobou germanisty Ernsta Gieracha. Zemřel roku
1943 a pro rok 1944 bylo navrženo udělení literární ceny in memoriam právě jeho osobě. U většiny
akademické obce se tento návrh setkal s odmítavým postojem. Gierach totiž nebyl u profesorů oblíben,
hlavně pro svůj militantní antisemitismus. Další údaje k případům E. Mohr a E. Gierach a k dalším
sporům na filozofické fakultě srovnej Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu
1945, s. 155nn.
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filozofické fakulty národní psychologie (Volkerpsychologie) a k obnovení katedry
rovněž

etnologie
(určené

na filozofické

fakultě. Pokračovaly

i vojenské

přednášky

pro vojáky), na nichž se podíleli mj. Eduard Winter, JosefPfitzner a Hans

Joachim Beyer. Atmosféru

těchto přednášek líčí

Josef Pfitzner ve svém deníku.

Záznam z 11. července 194430 popisuje Pfiznerovu přednášku v Jelení Hoře pro
vojáky wehrmachtu. Historik si
"Německo

bavit, což

přednášejícího

přítomných vojáků

jak

Pfitznerův

velice

silně

přednášku

na své

tradiční

téma

však znali realitu východní fronty,projevili

výklad a

pobouřilo

vnitřním přemáháním".

"se silným

věděl,

kteří

a Východ". Vojáci,

jen málo pochopení pro

připravil

začali

se mezi sebou

a , jak sám píše, výklad

otevřeně živě
dokončil

jen

Velící generál se snažil omluvit nezájem

tím, že se teprve nedávno vrátili z fronty, protože sám

dobře

kontrastuje realita s teoretickými úvahami historika Pfitznera.

"Pro Pfitznera je však symptomatický naprostý nedostatek pochopení pro
příslušníky

vlastní - ustupující- armády. Tento katedrový a úřednický bojovník se

sice radoval, že jeho

třináctiletý

syn již

může

být

cvičen

válečných

ve zbrani, o

hrůzách však evidentně neměl reálnou představu. ,,31

V álečná situace a události na
strany armády.

Vystupňoval

frontě

vedly k tomu, že

vzrůstal

tlak na studenty ze

se roku 1944, kdy byla válka v podstatě prohraná a

vzhledem k totální mobilizaci bylo 25.7.1944 vyhlášeno zastavení imatrikulací.
Některé

školy -

včetně říše

"Pražská univerzita odolávala

- musely být
především

zavřeny, řada

jich byla

díky tomu, že její ústavy

sloučena.

zůstaly

po

technické stránce válkou nezasažené. ,d2
Rektorát Friedricha Klausinga trval necelý rok a byl
jen málokdo

předpokládal.

událostí, kterou by

V denním tisku se 5. srpna 1944 objevila zpráva, že

syn rektora Klausinga Friedrich Kari Klausing
připravoval neúspěšný

ukončen

působící

v hlavním štábu armády

atentát na Hitlera. Ve stejný den se rektor dostavil ke

státnímu ministrovi K.H.Frankovi a dohodl s ním

svůj

bezodkladný, ale

dobrovolný odchod na frontu. Gruppenfíihrer SA v Liberci Franz May však vydal
pokyn, ve kterém

sdělil,

že "Klausinga

může

ve vztahu k SA

krok, a sice dobrovolná smrt. Toto stanovisko bylo Klausingovi

očistit

jen jediný

tlumočeno

téhož

30 Míšková Alena, Šustek Vojtěch, Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 1939-1945, Praha 2000,
s. 142n.
31 Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, s.165.
32Tamtéž, s. 167.
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dne ve

čtyři

hodiny. Poté se v Liberci u Maye

SA z profesorských
Při

neoblomný.

této

kruhů,

aby zmírnili

příležitosti

dobrovolné smrti bude

zřejmě ještě

původní

členové

jednou sešli

verdikt, May ale

zůstal

tvrdý a

bylo stanoveno, že pouze v případě rektorovy

upuštěno

od vyhubení celé rodiny, k němuž

mělo

podle

říšského velitele SS dojít v případě ostatních atentátníků.,,33 Klausing se tomuto
případě

argumentu nemohl v žádném
(6.8.1944) se

zastřelil.

Den po

neděli

bránit a v noci ze soboty na

rektorově sebevraždě

mimořádná schůze

se konala

akademického senátu , na které bylo rozhodnuto, že se zástupci univerzity
nezúčastní pohřbu

a nebudou poslány projevy soustrasti.

Při

této

příležitosti

byl

také jmenován zastupující rektor, psychiatr Kurt Albrecht.

3.5 Rektorát Kurta Albrechta
Kurt Albrecht

přišel

(2.11.1944-květen

do Prahy v roce 1940 a byl zde jmenován
lékařské fakultě Německé

profesorem psychiatrie a neurologie na
V srpnu 1944 se po

Klausingově

listopadu pak byl zvolen rektorem

řádným.

fakultě

NU.

"Právě

křídla

počátku

Byl politicky značně angažovaný, což
zástupců

univerzity. Potvrzuje to také

období Albrechtova zastupování a pak

rektorství je dobou, kdy se vedení univerzity dostalo do rukou
nacistického

řádným

univerzity.

smrti stal zastupujícím rektorem a na

se projevilo i ve složení sboru nejvyšších
situace na filozofické

1945)

nejradikálnějšího

děkana

Hanse 1. Beyera, který v souboji o funkci

FF

zvítězil

nad kandidátem svých odpůrců geografem Hansem Spreitzerem. ,,34 Poprvé od
přičlenění

do

říše měla

univerzita tak

výrazně

Výuka na NU probíhala v podstatě
univerzity však

představoval

nacistické vedení.

nerušeně.

Výraznější

atentát na Hitlera (20.7.1944). Po jeho provedení

docházelo k pečlivému sledování nálad mezi studenty.
letech ubývalo v souvislosti s válkou
nadšení a bojovný
"Studenti,

kteří

zásah do života

duch v řadách

Stejně

řádných studentů

jako v předchozích

a

nacionálněsocialistického

vyučujících.

studentstva mizí.

se vrátili z východní fronty, se stali tvrdými kritiky politického

vedení. Jejich jedinou touhou se

většinou

stalo co nejrychleji dostudovat a pokud

možno se vyhnout politickým akcím. ,,35

33

Také

Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945" s.l69.

Tamtéž, s.176.
Tamtéž, s.l78. K dalšímu nasazení studentů a vyučujících do válečného dění (zapojení do
Volkssturmu) viz také s. 179n.

34
35
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V souvislosti s válkou byl také
nadace, který

měl ušetřit

vytvořen

činnosti

návrh na omezení

33 pracovních sil.

Plně měl

Heydrichovy

pracovat pouze Institut pro

východoevropské duchovní dějiny, Ústav pro evropskou nauku o národech a
národnostní psychologii a Ústav pro sociální antropologii (měl se koncentrovat
na výzkum vztahu rasy a povolání). Na
univerzitní knihovny z Klementina na

50

svazků

Květen

roku 1945 došlo také k evakuaci

míst v okolí Prahy. Tento

práce, ale zachránil

přesun

nejcennější

a

literaturu. Každý ústav nebo katedra si mohly ponechat

pro aktuální vědeckou práci.

1945

semestru na

přinesl

nejen konec druhé

Německé univerzitě,

Většina profesorů

"Kapitola

několik

vědecké

sice znamenal ochromení
nejpotřebnější vědeckou

počátku

německých

který byl

opustila univerzitu a

dějin Německé

světové

války, ale také konec letního

původně

německou

univerzity v Praze se

naplánován na 31.

července.

armádou ustupující na západ.
uzavřela

dekretem o zrušení

vysokých škol, který byl vydán 18.10.1945 s platností k 17. listopadu

1939, kdy byly nacisty násilně uzavřeny české vysoké školy.,,36

4.

Disertační

práce

Tato kapitola, která

představuje

samotnými disertacemi a
disertačních

při

prací a spolupráce

témata, odkazy na

českou

hlavní

část

diplomové práce, se zabývá již

jejich rozboru následujícími ukazateli:
vyučujících při

jejich vedení,

autoři

počet

prací, jejich

historiografii a také posudky, kterými byly práce

ohodnoceny. V bodech zpracovávajících jednotlivé ukazatele jsou pak jako
příklad

vybrány práce, které

dobře

všech disertací s úplnými údaji
Důvodem

pro

zařazení

které jsou pramenem
přehledu, neboť

včetně

samostatné a

textu byla snaha prezentovat
obtížně

ilustrují sledovanou problematiku. Seznam
krátkého

poměrně

čtenáři

rozsáhlé

je uveden v Příloze 1.

Přílohy

1 na konec tohoto

co nejvíce informací o všech disertacích,

dostupným, a poskytnout mu tak možnost celkového

v hlavní stati byl prostor pouze pro disertace do jisté míry

charakteristické nebo

určitým způsobem výjimečné. Zároveň

v Příloze 1 možnost rychlé orientace a
v hlavní stati už při jejím prvním

36 Míš ková,

komentáře

doplnění

poskytuje seznam

informací k vybraným disertacím

čtenÍ.

Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, s.189.
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4.1

Počet disertačních

prací a spolupráce vyučujících

při

jejich

vedení
Ve sledovaném období let 1938/39-1945 (s tím, že do práce byly navíc zahrnuty i
disertace z roku 1937/38,

přičemž

tento

přesah

časovou

a tematickou

vedení disertací velmi

častá.

Toto

tvrzení však neplatí pro dvojici Josef Pfitzner - Heinz Zatschek ,

kteří

spolu

kontinuitu) byla spolupráce

v těchto letech žádnou
zaměřením-

odborným
novověké)

dějiny,

pomocnými

vědami

vyučujících při

umožnil

disertační

práci nevedli. Souviselo to

především

u Josefa Pfitznera to byly východoevropské
středověkými

Heinz Zatschek se zabýval
historickými. Proto je

uváděn počet

s jejich

(převážně

dějinami

disertací pouze u dvojic
Kromě

Josef Pfitzner - Wilhelm Wostry a Heinz Zatschek - Wilhelm Wostry.
těchto

dvou stanovených kategorií je

disertace, jejichž vedení
z dalších

kolegů.

jednoznačně
věnováno

v malém

převzal

třeba

uvést

ještě

a

další

tři

- ty zahrnují

Pfitzner (resp. Wostry, Zatschek) a

některý

Pro všechny kategorie platí, že jeden z vyučujících je

považován za hlavního vedoucího práce a jemu je také zpravidla

poděkování
počtu

v předmluvě. Druhý z vyučujících je

disertací. Pro ilustraci uvádím

předmluvu

zmíněn

pouze

práce Wilhelma

Hanische: "Vorliegende Arbeit wurde in den Herbstmonaten 1939 fertiggestellt.
Die Vorarbeiten reichen aber in die Endzeit des scharfsten Nationalitatenkampfes
um das deutsche Adlergebirge zuríick. Die Stadt Rokitnitz war Mittelpunkt der
tschechischen Entnationalisierungsbestrebungen seit 1918. Diese Arbeit, die die
Entwicklung der Bevolkerung fur drei hundert Jahre klarstellt, erwuchs aus der
Notwendigkeit , dem deutschen Standpunkt sichere Grundlagen zu geben. Die
Anregung zur vorliegenden Arbeit verdanke ich meinem hochverehrten Lehrer
Herrn Univ. Prof. Dr. Heinz Zatschek, dem ich fur die Forderung und
Unterstiitzung zu herzlichem Danke verpflichtet bin."

37

Jaké tedy jsou počty disertací v pěti výše uvedených kategoriích a kdo je hlavním
posuzovatelem v jednotlivých dvojicích? Na tuto otázku nám odpoví tabulky na
následujících stranách.
Tabulky:
A)

Pfitzner-Wostry

Hanisch Wilhelm, Die Einwohnerschaftvon Rokitnitz 1636-1939.Eine volksgeschichtliche
Untersuchung, Diss D 1160, NK.
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B)

Zatschek-Wostry

C)

Zatschek+druhý posuzovatel

D)

Pfitzner+ druhý posuzovatel

E)

Wostry+ druhý posuzovatel

A) Pfitzner-Wostry
rok

autor

název

1937/38

Zerlik,
Ludwig
Alfred
Koberg,
Gerda
Heisinger,
Wilhelm

Abt Johannes Meuskonig und seine Zeit.Das Stift
Tepl in der Zeit der Glaubensspaltung vom Jahre
1521-1596
Die Grenzboten 1842-1848 und ihr Verhaltnis zu
Bohmen
Die Egerer KlosteuerbUcher als Quellen fůr die
Bevolkerung-und
Wirtschaftsgechichte
des
Egerlandes im spaten Mittelalter
Die Kirchen in Mahren und Schlesien vor der
Reformation
Forschungen zur Herkunftsfragen der BUrger
bohmischer Stadte im Mittelalter bis zu den
Hussiten
Tschechen
Bismarcksche
Die
und
die
ReichsgrUndung

1938/39

Mitsch,
Alfred
Kusebauch,
Kurt

1939/40

1940/41

SchOffelbo
rstendorfer, Udo
Schramm,
Johann
Steinert,
Josef
Koska,
Felicitas
Wagner,
Klement
Schiller,
Rudolf
Tutschku,
Heinrich
Ettel, Ernst

hl.
posuzovatel
Pf.

?
W.

?
Pf.

?

Der nationale Gedanke der Polen im Mittelalter

Pf.

Wirtschaftsgeschichte der Herrschaft Komotau zur
Zeit des 30-jahr. Krieges
Karbitz und die Braunkohlenbergbau

Pf.
Pf.

Das volkische Erwachen des Zipser Deutschtums

Pf.

Bohmens Arbeiterstand im Revolutionsjahre 1848

Pf.

Die sozialen und wirtschaftlichen Verhaltnisse Prags
1848
Beitrage zur Siedlunggeschichte des Egerer Kreises
unter besonderer BerUcksichtigung der Orts-und
Flurnamen

Pf.
Pf.

B) Zatschek-W ostry
rok

autor

název

hl.posuzovatel

1937/38

Mannl, Eva
Fischer,
Margarete

Peter Aspelt, ein Staatsmann des Mittelalters
Die Politik Bayerns nach Osten und SUden und
seine Stellung zum Reich in der Zeit der Karolinger
und Ottonen
Eger und das Reich in den Hussietnwirren von
1420 bis 1427

Z.
Z.

GUnzl,
Hildegard
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Z.

1938/39

Heimann,
Viktor
Hajek,
Eleonore
Kubeš,
Maria

Lebensbeschreibung Karlmanns, des
Sohnes Ludwigs des Deutschen
Die Hofkapelle der Přemysliden bis 1253

Schaffer,
Herbert
Kuntschik,
Viktor
1939/40

1940/41

Hanisch,
Wilhelm
Florer, Kari
Sachse,
Brunhilde
Wieden.
Martha
Wenisch,
Rudolf
Ebert, Maria

Tabulky C)-E)

uvádějí

s některým ze svých

z.

altesten

Z.

Das alteste erhaltene Kaadner Stadtbuch von Bl. A
I-B XX

Z.

Bevolkerungbewegungen und Klimaschwankungen

Z.

Volkszugehorigkeit
und
Namengebung
der
Liechtensteinischen Hintersassen nach dem
Nikolausburger Urbar vom Jahre 1414
Die Einwohnerschaft von Rokitnitz 1636-1939.
Eine volksgeschichtliche Untersuchung
Studenten aus den Sudetenlandern an den
deutschen Universitaten im Mittelalter
Geschichte der Beziehungen zwischen Ungarn und
den bohmischen Landern bis 1250
Die Hofkapelle der Přemysliden von 1253-1306

Z.

Z.
Z.
Z.
Z.

Das
Saazer
Burgerbuch
1583-1726.
Bevolkerungsgeschichtliche Betrachtung
N ationalitatenverhaltnis
Bohmens
in
Das
vorhussitischer Zeit

W.

Z.

disertace, které vedl Pfitzner (resp. Wostry, Zatschek)

kolegů.

Ve

čtvrtém

sloupci tabulky je uveden

právě

druhý

posuzovatel, pokud je jeho jméno tučně, byl zároveň i hlavním vedoucím práce.
C) Zatschek + druhý posuzovatel
2.posuzovatel
Pirchan

rok

autor

název

1937/38

Hartmann,
Irmgard
Kubica, Franz

Das Gottesurteil Gotteseingreifen in das
Leben des mittelalterlichen Menschen
Die amtliche Propaganda in der Staatskunst
Kaiser Friedrichs 1.
Das Volksbewusstsein im Elsass in seiner
Abwehrstellung gegen Frankreich
Das Volksbewusstsein der Germanen nach
den Zeugnissen antiker Schriftsteller
Die Geschichte der Familie Henlein

Ernstberger

Herzog Heinrich von Bayern, Bruder Otto s 1.
Ludolf, Ottos des Gr. Sohn

Pirchan
Pirchan

Das alldeutsche Tagblatt im Kampfe um
Grossdeutschland
Haldane und Deutschland

Ernstberger

Konig Chlodwig

Pirchan

Suss, Luise
1938/39

1939/40

1940/41

Johne, Ilse
Gerlich,
Wilhelm
Hohn,Odila
Gold,
Wilhelm
Hirmke,
Anton
Klatt,
Hermine
Komma,
Walter
Domes,
Aurelia
Hohlweck,
Hubert
Forberger,

Grosse
Theoderich
der
volksgeschichtlicher Schau
Auserwahltheitsglaube
Englischer
Selbstkritik
Deutschland - Frankreich 1871-1873
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in
und

Pirchan
Pirchan
Huttl?

Ernstberger

Pirchan
Ernstberger
Ernstberger

Irene
1944/45

Eiger, Edith
Lenz,
Lieselotte

Die Bevolkerungbewegung ln Tannwald
1636-1943
Heinrich II. von England in Gegnerschaft
zum Reich

MUller
Pirchan

D) Pfitzner + druhý posuzovatel
rok

autor

název

2. posuzovatel

1938/39

Pawlofsky,
Walter
Goldberg,
Robert
Schindler,
Ehrenfried
Nistler, Kari

Panslawistische Stromungen in den Jahren
1867-1871
Flottenfrage und der Risikogedanke 19121914
'Kramář und der Panslawisnus

Ernstberger

1939/40
1940/41

Loschner,
Gertraud
Kaas, Josef
1943/44

Schaadt, Georg

Ernstberger
Ernstberger

ltalien lm Vrteil der osterreichischen
Politik 1908-1914
Gottlieb von Jagow als mitverantwortlicher
Leiter der deutschen Aussenpolitik
Eduard VII. und Deutschland

Ernstberger

Der Panslawismus zwischen Tschechen
und Russen und der erste Weltkrieg

Ernstberger

Ernstberger
Ernstberger

E) Wostry + druhý posuzovatel
rok

autor

2.posu-

název

zovatel
1937/38

Nittner, Ernst

geistiger Einf1uss auf
vergleichende Studie
religiosen
und
nationalen,
-des
philosophischen ldeengutes; zugleich
ein kleiner Beitrag zur Geschichte der
bohmisch-katholischen ErkHirung
Die vorgeschichtliche Besiedlung des
Bezirkes Bohm. Budweis
Geschichtslehre und Geschichtsbild des
'Marxismus (eine Darstellung)
Eine mittelbohmische Baugruppe des
13.Jhs.
Die Stellung der osterr. Grosspressse
zum Vatikanischen Konzil1869/70
Die vor- und frUhgeschichtliche
Besiedlung des Prager Bodens
Peter Wurst, ein Rat Kaiser KarIs IV.

Ernstberger
?

Johann Georg August Wirth und die
deutsche Frage in der ersten H1ilfte des
19. Jhs.
Bismarck und Frankreich 1870-1879

Ernstberger

B.Bolzanos

K.Havlíček.Eine

1938/39

Stadler,
Elfriede
Beck, Rudolf
Hans
Bachmann,
Erich
Schwarz,
Wilfried
Vajner, Hans
Kukula,
Wilhelm
Schlinger,
Ernst
Marschall,
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Franz?
Erntsberger
?
Swoboda
?
Ernstberger
?
Franz
?

Pirchan

Ernstberger

Otto
Meier, Ernst
1939/40

Kellner,
Wolfgang
Pfeifer,
Wilhelm
Hainz, Josef

Bujnoch,
Josef

Slatkofszky,
Ludwig
Turber, Franz
Josef
Tschochner,
Paul
Stich, Kari

1940/41

Jaresch,
Jarmila
Diener, Josef
Hanke, Alfred
Diterich,
Helmut

Lukas, Adolf
Walter, Georg
Dr.

1941/42

1943/44

Abbrederis,
Helga
Schrader,
Herbert
Steffel,
Edeltraut
Krusche,
Charlotte

Hemmerle,
Josef
Schlusche,
Herbert
Schlapka,
Herbert

?
Die Denkschrift
Leibnizens
zur
Reichsreform von 1670
Bismarck und die Entstehung des
Dreibundes
Bischof Franz Georg Lock und die
Kirchenpolitik der Lausitz um 1800
Geschichte
des
Herrschaftsgebietes

Ernstberger
?
Ernstberger
Ernstberger
?

Haider

Ernstberger

Die
Loci
communes
Philipp
Melanchtons
neben
den
Schriften
Martin
reformatorischen
Luthers
Wandlungen des Volksbewusstseins bei
den Zip ser Deutschen im 19. Jh.
Der Volkerbund und die tschechische
Presse im J ahre 1918/19
Die Stellungnahme der tschechischen
Presse zum deutsch- franzosischen
Krieg 1870/1871
Herrschaft
Das
Urbar
der
Bischofteinitz-Zetschowitz
Freiherr Wilhelm von Schoen (I8511933)
die
Deutschland-England
und
portugiesischen Kolonien 1898-1914
Die Entwicklung der nationalen
Bewegung in Aussig von 1848-1914
Die tschechische Presse in ihrer
Stellungnahme
zum
(Unter
Nationalsozialismus
besonderer
Beriicksichtigung
der
Machtiibernahme von 30.Janner 1933)
'Oie Sudetenlander im Altertum
Ferdinand Leopold Graf Schirndinger
zu Scllirnding. Ein Publizist aus den
Tagen de osterr. Vormarz
(1808 - 1845)
Die Bohemia von 1830-1848

Ernstberger

Ernstberger
Ernstberger
Ernstberger

Ernstberger
?
Ernstberger

Ernstberger
Ernstberger
Ernstberger

Hopfner
Erntsberger
?

Ernstberger

Presse im Volkstumskampf

Mlirz

Das Reich und der Tripoliskrieg 19111912
Palackýs Brief an den funfziger
Ausschuss und die deutsche Anwort
(Ein Beitrag zur Geschichte des Jahres
1848 in Bohmen aus Zeitungen und
Flugschriften)
Nikolaus von Laun, erster Professor der
Prager Karlsuniversitat
Stadtpfeifer und Instrumentenbauer in
Olmiitz im 16. Jh.
Der Schutzvereinsgedanke in den
Sudetenlandern bis 1894

Ernstberger
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Ernstberger
?

Winter
?
Becking
Ernstberger

Wachter,
Margarete

1944/45

Hermann,
Paula

V tabulkách

můžeme

Die Geschichte der historischen
Lehrkanzel zu Prag von Seibt bis
Gindely
Der sudetendeutsche Freiheitskampf in
den Jahren 1918/19 lm Spiegel des
"Prager Tagblattes", der "Bohemia"
und der "Freiheit"

vysledovat

určité

převažovala

například

Miirz

základní tendence. Je zcela

práce s určitou tematikou se objevují u vedoucích,
specializují. Proto

Ernstberger

kteří

zřejmé,

že

se na danou problematiku

u disertací, na kterých se podílel Josef Pfitzner,

témata z východoevropských dějin (srv. následující disertace: Walter

Pawlofsky , Panslawisitsche Stromungen in den Jahren 1867-1871, resp. Georg
Schaadt, Der Panslawismus zwischen Tschechen und Russen und der erste
Weltkrieg apod. ).

Podobně

dějiny středověké

(srv. Odila Hohn, Herzog Heinrich von Bayern, resp. Kari

byly

těžištěm

prací vedených Heinzem Zatschkem

Florer, Studenten aus den Sudetenlandern an den deutschen Universitaten im
Mittelalter apod.). Wilhelm Wostry

převzal

dějin, časově

po 20. století,

sahající od

novověké dějiny

středověku

práce z oboru

československých

přičemž

ale dominovaly

(srv. Ludwig Slafkofsky, Wandlungen des Volksbewusstseins bei

den Zipser Deutschen im 19. Jh., resp. Alfred Hanke, Die Entwicklung der
nationalen Bewegung in Aussig von 1848-1914 apod. ).
Počty

disertací se v prvních letech války

příliš neměnily,

ke snížení

po roce 1941, kdy bylo stále více

studentů

Největší počet

Wilhelm Wostry, což bylo dáno

prací celkem

,,-~dl

tím ,že byl na

fakultě "služebně

byl dán jeho

zaměřením

na

zapojeno

nejstarší". Menší

středověké dějiny

přímo

počtu

počet

do

válečných

došlo
akcí.

především

prací u Heinze Zatschka

a také jeho pobytem ve Vídni v

letech 1941-1943 38 , u Josefa Pfitznera hrála roli politická kariéra - jako
zastupující pražský primátor
celkem se lišil od

počtu

dělil svůj čas

mezi univerzitu a radnici.

prací, ve kterých jsou námi sledovaní

vyučující

jako první posuzovatelé, tedy vedoucí práce. V roli druhých
nejčastěji

vystupovali Gustav Pirchan pro

historického

semináře)

pro

středověké

Počet

prací

uvedeni

posuzovatelů

a Anton Emstberger

(ředitel

novověké dějiny.

K důvodům odchodu Zatschka do Vídně srv. Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova
k 9. květnu 1945, s.92 nn.
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přehledem

Následující tabulky jsou
(počet

celkem a

počet

o

počtu

prací u jednotlivých

v roli vedoucího disertace), resp. o

posuzovatelů
počtu

všech

sledovaných disertací. 39

vyučující

počet

jako l.posuzovatel-vedoucí

disertací

celkem

Pfitzner
Zatschek
Wostry

12
23
10

20
29
60

rok
1937/38
1938/39
1939/40
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44
1944/45
CELKEM

počet

disertací

l3

18

22
18
5
O
3
3

82

Pokud mají být shrnuty výsledky prvního oddílu hlavní kapitoly, lze tvrdit, že
celkový
počtu

počet

disertací se snižoval v důsledku

řádných

vyučujících,

studentů.

ukazuje, že

Druhé kritérium,

největší

4.2

počet

války a tudíž i poklesu

disertací u jednotlivých

podíl na jejich vedení

který jako jediný z trojice stanovených
univerzitě

pokračující

měl

historiků věnoval

Wilhelm Wostry,
svůj

disertací

Studenti historických

oborů

filozofické fakulty

Německé

univerzity v Praze jsou

autory studovaných disertací. Lze u nich sledovat tato kritéria :

Věk

pouze

a vědecké práci a v průběhu celé války působil v Praze.

Autoři

autorů;

čas

věk

a pohlaví

studované obory; oblasti, ze kterých pocházejí.

a pohlaví autorů disertací

Při obhajobě disertační

práce bylo

období 1938/39 -1945

(včetně

1913-1923 (nejvíce

studentů

studentům většinou

22 - 25 let, pro sledované

roku 1937/38 - viz výše) se tedy jednalo o ročníky

bylo narozeno v letech 1914-1919). Spíše

výjimečně

39 Zde uvedený počet disertací se omezuje pouze na práce, které jsou uloženy v Národní knihovně,
resp. Archivu Univerzity Karlovy, tj., je možné je studovat. Úplný počet (včetně prací, které
v archivech chybí) je uveden v příručce Marie Výborné, Disertace pražské univerzity 1882-1945, sv.fL
Německá univerzita, Praha 1965.
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obhajovali svou disertaci studenti starší
Lieselotte Lenz.

40

třiceti

let. Jako

příklad

lze uvést práci

Jak se dozvídáme z přiloženého životopisu, autorka se narodila

1.6.1909 ve Vídni, studovala gymnázium v Grazu, v roce 1928, resp. 1933 konala
na

univerzitě

v Grazu zkoušku z francouzského a anglického jazyka, v letech

1934-1940 pracovala v kanceláři zdejšího obecního
mimořádnou,

v letním semestru 1942

úřadu,

o rok

řádnou posluchačkou

později

se stala

filozofické fakulty

univerzity ve Vídni, kde studovala historii, francouzský a anglický jazyk. Odtud
přešla

již v

létě

1943 na Německou univerzitu v Praze. Svoji disertaci obhajovala

hned v následujícím roce, tedy ve
svá studia z celkového
tedy

skutečně

jednu
není

mužů

předpokládat,

třetinu.

":;--

že

rozdělit

autorství lze

35 let. V přibližně stejném věku

82 studovaných disertací jen 6

studentů,

dokončilo

jednalo se

o výj imky.

V otázce zastoupení
období

počtu

věku

oborů

a žen mezi studenty historických

převažovali
mužů

mezL55

Mezi jednotlivé

muži. Potvrzují to i
a 27 žen, tj. ženy

vyučující

však

těchto

se dá pro dané

disertační

tvoří

práce, jejichž

mezi autory

přibližně

27 prací napsaných ženami

.~

--

rozděleno rovnoměrně.

Z 12 disertací, které

měl

jako hlavní vedoucí na

starosti Josef Pfitzner, bylo 11 prací napsáno muži. U Wilhelma Wostryho byl
poměr

žen a

~atsc!Ika,

mužů

kde byl

velmi podobný, tj. 12:4. Zcela jinak tomu ale bylo u Heinze

poměr

obrácený, tj. 9:14, a autorky tedy jasně

autory. U zbývajících prací napsaných ženami byl ve
vedoucím Anton Ernstberger, u

pěti

převažovaly

třech případech

nad

hlavním

disertací není možné prvního posuzovatele

jednoznačně určit.

Studované obory

Historie byla v období druhé

světové

války na filozofické

studována v kombinaci s podobnými obory jako dnes. U
disertací

převažovala

méně často
nejčastěji

s dějinami

kombinace historie s geografií a
umění

nebo hudební

vědou.

vyskytovala germanistika, slavistika,

klasická filologie, francouzština,
Původ autorů

angličtina,

fakultě

NU v Praze

autorů

studovaných

jazykovědnými

obory,

Mezi jazykovědnými obory se

český

jazyk a literatura, ale také

latina a řečtina.

- odkud pocházejí?

Většina studentů,

tj.

autorů

zde zpracovaných disertací, pocházela z pohraničních

oblastí Čech, výjimky pak tvořili studenti z Vídně (resp. Rakouska), Slovenska

40

Lenz Lieselotte, Konig Heinrich II. von England in Gegnerschaft zum Reich, Diss D 1259, AUK.

26

apod. Dokladem tohoto tvrzení je tabulka uvádějící místa narození
jsou rozdělena dle oblastí.

studentů,

která

41

počet

pblast:

studentů

místo
Praha a střední Čechy:

3

Praha (3x)
Západní Cechy:

19

Blatno u Chomutova, Blšany (Rakovník), Cheb (3x) , Karlovy
Vary, Klinghart (Křižovatka, Cheb), Mariánské Lázně, Milíře
u Tachova, Mlýnec (Tachov), Nepomyšl (Podbořany), Planá
(2x, Mar. Lázně), Pořejov (Tachov), Radonice (Chomutov),
Stříbro, "Toužim (Karlovy Vary), Vejprty (Karlovy Vary,
Kadaň), Zatec
Severní Cechy:

17

Blíževedly (Česká Lípa, Litoměřice), Hora sv. Šebestiána
(Chomutov), Chabařovice (2x, Ústí nad Labem), Chrastava
(Liberec), Jibrava Liberec), Jirkov (Chomutov), Kadaň,
Liberec, Litoměřice, Novosedlice (Teplice), Proseč (Jablonec
nad Nisou), Přísečnice (Kadaň), Sokolov, Teplice-Šanov, Ústí
nad Labem, Varnsdorf
Východní Cechy:

3

Rokytnice, Rumburk, Velká Ves u Broumova
Jižní Cechy:

2

Doudleby (Č. Bud. ), Český Krumlov
Severní Morava a Slezsko:

17

Bohumín (Ostrava), Brumovice (Opava), Bruntál, Cukmantl
(= Zlaté Hory, Jeseník), Hanušovice (Šumperk), Heřmanice
(Opava), Horní Benešov (Bruntál-Opava), Hynčice nad
Moravou (Krnov, Bruntál), Krnov, Nová Opava, Opava (3x),
Petrovice nad Desnou (Šumperk), Radim (Bruntál), Stará
Červená Voda (Jeseník), Vidnava (Jeseník, hranice s Polskem)

Údaje v této tabulce vycházej í z příručky Marie Výborné (Disertace pražské univerzity 1882-1945,
sv.!!, Německá univerzita, Praha 1965) a ze životopisů přiložených k disertacím.
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Střední

Morava:

5

Balda (Polička), Dolní Dlouhá Loučka (Olomouc), Moravská
Třebová (Svitavy, Zábřeh), Olomouc, Svitavy

Jižní Morava:

2

Brno, Břeclav

Slovensko:
Bratislava,
Nová Ves

4
Levoča,

Nižní Medzev (Rožňava, Košice), Spišská

Ostatní:

10

Aachen (Německo), Baden u Vídně, Bregenz (Rakousko),
Kaiserwalde (Lasówka v Kladsku), Norimberk (Německo),
Seesen am Harz (Německo), Theresienfeld (Wiener Neustadt,
Niederosterreich), Vídeň (3x)

4.3 Témata 42
Disertační

práce je možné na

jednotlivých
dějiny

oborů

základě

rozdělit časově

jejich témat

nebo podle

dějiny, české dějiny, hospodářské

historie (obecné

a sociální

apod.). Dalším sledovaným kritériem je pak způsob zadávání, tj. souvislost

témat s odborným
případně

zaměřením vyučujícího

s navštěvovanými

(která je

samozřejmá

a pochopitelná),

semináři.

Časové rozdělení témat

Po přiřazení disertací k velkým historickým
novověk

- do konce 18. století ,

k následujícímu výsledku
studentů

celkům (pravěk

novověk

: nejstarším

jsou

dějinám

věnuje dějinám novověkým

předmětem

středověk,

- 19. a 20. století) lze
se

věnoval

velmi malý

( z 82 prací pouze 5 zpracovává téma z pravěkých, resp.

dějin), středověké dějiny

25 disertaCÍ a

dospět
počet

starověkých

největší počet

prací se

Gedná se o 48 disertací, 11 z nich spadá do období do

konce 18. století, 37 prací do 19. a 20. století).

42

a starověk,

Témata všech disertací viz Příloha l.

28

Nechyběla

ani témata z

dějin "nejnovějších".

Jako

příklad

lze uvést práci Der

sudetendeutsche Freiheitskampf in den Jahren 1918/1919. 1m Spiegel des
"Prager Tagblatts ", der "Bohemia" und der "Freiheit" ,jejíž autorkou byla
43
Paula Hermann. Jednalo se o práci částečně historickou, především ale o práci z
oboru žurnalistiky, která byla hlavním studijním oborem autorky.44 Je zajímavé,
že Paula Hermann považovala události let 1918/1919 za natolik známé, že nebylo
třeba,

věta

aby je ve své disertaci

podrobněji rozváděla.

Dokladem toho je následující

z úvodu k disertaci: "Die politischen Ereignisse dieser Jahre sind, glaube ich,

hinlanglich bekannt und in der Literatur festgelegt, so dass ich nicht naher auf sie
einzugehen brauche. ,,45 Mnohem více se však své současnosti přiblížil Helmut
Diterich, a to disertací Die tschechische Presse in ihrer Stellungnahme zum

Nationalsozialismus. Unter besonderer Berucksichtigung der Machtubernahme
vom 30.Janner 1933. 46 Autor v úvodu vysvětluje, proč je důležité zabývat se
událostmi let nedávno minulých: "Es mag vielleicht mr manchen, der diese Arbeit
in die Hande bekommt, die Frage auftauchen, wozu eine so1che Arbeit
geschrieben wurde uber Probleme, die bereits gelost erscheinen. [... ] Sie wird nur
einen Ausschnitt aus dem Laufe der Entwicklung geben konnen, die auch nach
Errichtung des Protektorates mit der Losung der staatsrechtlichen Probleme, in
geistiger Hinsicht nicht abgeschlossen ist. [... ] Wir betreiben Geschichte nicht des
Selbstzweckes wegen, unsere Aufgabe ist es, durch unsere Arbeit mit beizutragen
am Bau und an der Befestigung des Grossdeutschen Reiches." 47 Věnovat se
historii tedy nemá být podle Helmuta Ditericha
přispívat

k

"výstavbě

k disertacím bude
nezpracovávají

a

ještě

samoúčelné,

upevňování Velkoněmecké říše".

znovu

otevřena

"nejnovější" dějiny,

historická práce má

V oddíle o posudcích

otázka, zda i práce, které

zrovna

sledují podobný cíl jako disertace výše

uvedená.
Mezi disertacemi najdeme i práce přehledové, které nelze jednoznačně
jediného historického celku.

zařadit

do

48

Diss D 1263, AUK.
Tamtéž, viz posudek W. Wostryho v osobní složce.
45 Tamtéž, s.2.
46 Diss D 1059, AUK.
47 Diss D 1059, AUK, s. I (Einleitung).
48 Ettel Ernst, Beitrage zur Siedlungsgeschichte des Egerer Kreises unter besonderer Beriicksichtigung
der Orst- und Flurnamen, Diss D 1048, AUK.
Hohlweck Hubert, Englischer Auserwahltheitsglaube und Selbstkritik, Diss D 1067, NK.
Koska Felicitas, Karbitz und der Braunkohlenbergbau, Diss D 946, NK.
43

44

29

Vztah témat disertací k jednotlivým specializacím v rámci oboru historie
Před

třeba

vlastním rozborem témat v rámci oboru historie je
často

že disertace a jejich témata jsou

Proto lze v seznamu disertací najít i

49.

práce patřící svým zaměřením do oboru jiného
Nejčastěji

skutečnost,

dokladem o druhém oboru, který autor

disertace v kombinaci s historií studoval

výjimkou.

zmínit

se jedná o disertace

čistě

50,

taková situace je ale spíše

historické nebo s malým

přesahem

do druhého oboru a v tomto ohledu je strategie volby tématu v zásadě podobná té,
kterou známe i z dnešní doby.

Například

studentka

oborů

literatura Martha Wieden si zvolila téma z českých
Přemysliden von 1253-1306)

5\

specializaci projevovala zájem a
literaturu v

českém

jazyce.

historie a

dějin

český

jazyk a

(Die Hojkapelle der

nebot' o ně i vzhledem ke své oborové

zároveň

Podobně

jí

nečinilo

potíže studovat prameny a

je tomu u studentky

oborů

historie, anglické

a francouzské filologie Lieselotte Lenz a její disertace Heinrich II. von England in

Gegnerschaft zum Reich

52,

kde mohla být znalost anglického jazyka podpůrným

faktorem při volbě tématu disertace.
V rámci oboru historie lze témata disertací
celků-

obecné

rámcově zařadit

do

několika

dějiny, české dějiny, německé dějiny. Uvnitř těchto celků
vnitřní

možné specifikovat, zda se disertace zabývá tématem z oblasti
mezinárodních

velkých

vztahů, hospodářských

a sociálních

dějin

je pak

politiky,

nebo zda se jedná o

biografii významné osobnosti. I tak ovšem nemůže být tento výčet vyčerpávající a
zařazení

práce do

některé

z oblastí mít definitivní platnost,

neboť

témata se

často

dotýkají více oblastí.

Určité

Jednoznačně největší

skupinu tvoří disertace, které se z různých hledisek zabývají

českými dějinami.
Vědecká

základní pracovní rozčlenění je ovšem nutné.

V rámci této skupiny najdeme mnoho

práce a dílo významných osobností jako

Bolzanos geistiger Einfluss au! K.

Havlíček.

např.

dílčích

témat.

práce Ernsta Nittnera B.

Eine vergleichende Studie des

nationalen, religiOsen und philosophischen ldeengutes; zugleich ein kleiner

Schaffer Herbert, Bevolkerungsbewegugen und KLimaschwankungen. Ein Versuch. , Diss D 929, NK.
Které obory si studenti do kombinace s historií volili viz s.26 a Příloha 1.
50 Viz disertace z oboru hudební vědy - Schlusche Herbert, Stadtpfeifer und lnstrumentenbauer in
49

Olmlitz im 16. Jahrhundert, Diss D 1118, AUK.
51
52

Diss D 1020, AUK.
Diss D 1259, AUK.
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Beitrag zur Geschichte der bohmisch- katholischen Aujkldrung

53

nebo disertace

Margarete Wachter, Die Geschichte der historischen Lehrkanzel zu Prag von

Seibt bis Gindely.
českých

zemí a

Hezkým příkladem pro disertace z oblasti vnitřní politiky

54

zároveň

dokladem systematické práce historického
Přemyslovců.

studie o národnostním složení dvorské kaple
Hajek zpracovala téma do roku 1253

55

roku 1306. V obou

Heinz Zatschek za
oponent za

české dějiny.

pro celé

57

české země:

úroveň

Studentka Eleonore

a dovedla téma až do konce vlády

byli posuzovateli stejní

vyučující,

jako vedoucí a Wilhelm Wostry jako

Studentky sledovaly

národnosti a jejich vliv na
jednoznačně pozitivní.

56

případech

středověké dějiny

jsou

a svou práci obhájila roku 1938/39. Na ni

o dva roky později navázala Martha Wieden
Přemyslovců

semináře

především

kaplanů německé

podíl

dvorské kaple, který

obě

označily

za

Martha Wieden vyzdvihla kulturní význam těchto osob

,,[ ... ] wenn wir dann noch hervorheben, dass deutsche

Kapellane den entscheidenden Einfluss nicht nur in der Kanzlei, sondem auch als
Berater des Konigs hatten, so konnen wir diese Manner an die groBe Zahl die
unter Otakar II. und Wenzel II. als Bauem, Geistliche und Dichter ins Land
kamen und hier eine kulturelle Bliite herauffiihrten, wie sie dieses Land noch
nicht gesehen hatte.
věnoval

58

Dějinám českých zemí v kontextu mezinárodní politiky se

Udo Schoffl-Borstendorfer. Jeho disertace Die Tschechen und die

Bismarcksche Reichsgriindung. (1866-1871)
francouzskou válku a následné vyhlášení
přístup

59

se věnuje reakci Čechů na prusko-

Německého císařství

roku 1871. Jiný

ke stejnému tématu zvolil Paul Tschochner, který svoji disertaci Die

Stellungnahme der tschechischen Presse zum deutsch-franzosischen Krieg 18701871

60

postavil výlučně na analýze tisku. Společným závěrem obou disertací je

zjištění, že vznik Německého císařství byl Čechy spojován s obavou před
narůstající

Velmi

mocí Pruska.

hojně

zastoupeno je v rámci

souhrnně označit

jako

dějin českých

"dějiny sudetoněmecké

zemí téma, které je možno

oblasti". Studenti,

kteří většinou

53 Diss D 797, NK.
54 Diss D 1262, AUK
55Hajek Eleonore, Die Hojkapelle der Přemysliden bis 1253, Diss D 866, NK.
56 Wieden Martha, Die Hojkapelle der Přemysliden von 1253-1306, Diss D 1020, AUK.
57 Viz citace z obou disertací v Příloze 1.
58 Wieden Martha, Die Hojkapelle der Přemysliden von 1253-1306, Diss D 1020, AUK, s. 145.
59 Diss D 896, NK
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z této oblasti pocházeli
města.

61,

si přirozeně volili témata ze svého rodného kraje či

Tato témata byla podporována i

vyučujícími,

protože

přispívala

jednotlivé studie k celkovému zpracování dějin sudetských Němců.
těchto

znakem
dějiny,

disertací je jejich orientace

zabývají se situací v průmyslu a

strukturou dané oblasti

či města.

Za

především

zemědělství,

hospodářské

na

Dalším

62

a sociální

sociální nebo národnostní

hospodářské dějiny

Hainze Geschichte des Haider Herrschaftsgebietes

jako

lze uvést práce Josefa
nebo Josefa Steinerta

63

Wirtschaftsgeschichte der Herrschaft Komotau zur Zeit des 30jdhr. Krieges
obor. sociálních

dějin

reprezentuje celá

řada

většinou

disertací,

se týkají

6\

dějin

osídlení a podílu Němců na obyvatelstvu zvolené oblasti.
Spíše

než

obecně

o

dějinách

sociálních

příkladem

"Bevolkerungsgeschichte". Typickým

tu

lze

hovořit

disertace s tímto

počtu

obyvatelstva ve

městě

tzv.

zaměřením

práce Edith EIger Die Bevolkerungsbewegung in Tannwald 1636-1943
cílem bylo popsat vývoj

o

65,

je

jejímž

Tanvald v uvedeném

období, souvislost tohoto vývoje s klimatem dané oblasti a v neposlední

řadě

bylo

úkolem Edith EIger analyzovat národnostní skladbu obyvatel. Autorka disertace
v jejím úvodu také

vysvětlila

pojem "Bevolkerungssgeschichte" jako snahu

postavit do centra historického zájmu obyvatelstvo a jeho sociální skupiny,
v něm nositele dějin a kultury.

66

vidět

Srovnatelné téma jako Edith EIger zpracoval

Wilhelm Hanisch v disertaci Die Einwohnerschaft von Rokinitz 1636-1939. Eine

volksgeschichtliche Untersuchung .
1939/40, tedy o

pět

Zatschek, což je

opět

semináře

let

dříve.

dalším

67

V obou

důkazem

Svoji práci ovšem obhájil už v roce
případech

byl vedoucím práce Heinz

snahy o systematickou práci historického
sudetoněmeckého

územÍ.

Wilhelm Hanisch se věnoval vývoji počtu obyvatelstva ajeho národnostní

skladbě

a zadávání stejných témat pro

různé

oblasti

v Rokytnici v Orlických horách, která byla studentovým rodným

městem.

Sledoval faktory podmiňující tento vývoj, jako byly epidemie, klimatické změny a

Diss D 1002, AUK.
Viz výše, s. 27.
62 Viz posudek Wilhelma Wostryho ze 7.6.1940 k disertaci Rudolfa Wenische, Das Saazer Burgerbuch
1583-1726. Bevolkerungsgeschichtliche Betrachtung, Diss D 1032, AUK.
63 Diss D 967, AUK.
64 Diss D 939, NK.
60

61

65

Diss D 1244, AUK.

66

Tamtéž, s. Sn.
Diss D 1160, NK.

67
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v neposlední

řadě

politická situace. Hanisch se ovšem v disertaci vymezuje velmi

"bojovně" vůči českému

národu. Zcela

jistě

to souvisí i s dobou, kdy byla

disertace obhájena. V roce 1939/40 věřil mladý student pocházející z oblasti Sudet
v konečné

vítězství německého

vojska v druhé

světové

válce. Jak se sám

vyjádřil,

radostí a energií ho naplnilo podepsání Mnichovské dohody, které osvobodilo
jeho

městečko

od tíživého

břemene,

tedy

českého

národa: ""Die Oktobertage des

Vorjahres brachten ilir die Deutschen in Rokitnitz die grosste Freude. Die Tat des
Flihrers hatte unsere Heimat von der Tschechenlast befreit. Das arme
Adlergebirgsstadtchen ist wieder deutsch!"
útočná vyjádření

V disertaci Edith EIger podobná

68

Důvodem

nenajdeme ani v náznaku.

obhajovala až na samém konci války a necítila

může

potřebu ostře

být fakt, že

vystupovat proti

Čechům.

Na tomto

místě

je

třeba ještě

uvést poznámku - v podtitulu Hanischovy disertace

se objevuje pojem "volksgeschichtlich",

řadící

práci k oboru tzv. národnostních

dějin (sudetoněmeckých). Ústředním tématem takových dějin během války byl

tzv. Volkstumskampf

(sudetoněmecký

národnostní boj), kterému je

například disertace Herberta Schradera Presse im Volkstumskampf

Mezi disertacemi k

českých dějinám

najdeme

několik

věnována

69

studií, jejichž

společným

znakem je analýza jediného hlavního pramene, z něhož vycházejí. Takovým
pramenem mohly být
informací

především

například urbář

nebo matrika, které poskytovaly dostatek

k sociální a národnostní

skladbě města

nebo panství, pro

které byly vedeny. Proto se i tyto disertace dají do jisté míry
zmíněnému
Urbář

oboru "Bevolkerungsgeschichte", liší se však

právě

přiřadit

k výše

volbou pramene.

nebo matriku si jako základ pro svoji práci vybrali Viktor Kuntschik -

Volkszugehorigkeit und Namengebung der Liechtensteinischen Hintersassen nach
dem Nikolausburger Urbar vom Jahre 1414
Herrschaft Bischofteinitz-Zetschowitz

71

70,

KarI Stich - Das Urbar der

a Rudolf Wenisch - Das Saazer

Burgerbuch 1583-1726. Bevolkerungsgeschichtliche Betrachtung

72 .

Jednalo se o

urbář mikulovský, urbář panství Horšovský Týn-Čečovice a žateckou matriku.

Zatímco Kari Stich se

věnoval

více

hospodářské

Diss D 1160, NK, s. 14.
Diss D 1103, AUK.
70 Diss D 935, NK.
71 Diss D 1004, NK.
68

69

72

Diss D 1032, AUK.
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situaci a vedle toho i národnostní

skladbě

obyvatel panství,

soustředili

se Kuntschik a Wenisch pouze na příslušnost

kjednomu nebo druhému národu. Z urbáře. resp. matriky získávali informace o
křestních

jménech,

příjmeních,

převahu německého

povolání atd.

Důležitým

cílem bylo vždy dokázat

obyvatelstva v dané oblasti pro zvolené období a potvrdit tak

nárok Němců na toto území i v současnosti. Karl Stich viděl ve své disertaci zcela
jistě

neboť

základ obhajoby pro takový nárok,

tvrdil, že to závisí na

něm

a jeho

současnících, zda budou schopni si na Východě zajistit nový životní prostor.
Městskou knihu Kadaně si jako pramen zvolila Maria Kubeš

je pro ni hlavním posláním historické práce získávání
sloužit jako obranný

prostředek

proti druhé

straně,

tedy

74

73

a stejně jako Stich

argumentů,
českému

které budou

národu: "Diese

Aufgabe erscheint besonders in den an der Grenze zweier V5lker gelegenen
Sudetengebieten sehr wichtig, da sie als beweiskraftige Abwehrmittel gegen die
zahlreichen Angriffe von Seiten der anderen Nation dienen k5nnen, die da
behaupten, dass alle die Statlen alter, deutscher Kultur und deutschen Volkstums
in B5hmen den Slawen geraubter, mit Gewalt germanisierter Boden sei.".

Vedle

českých dějin

jsou

samozřejmě

75

zastoupeny i další specializace v rámci

oboru historie, i když jejich počet není tak velký. Jedná se o témata z německých
dějin

raného a vrcholného

středověku.

patří např.

Mezi jejich autory

Domes - Theoderich der Grosse in volksgeschichtlicher Schau

76,

Aurelia

Walter Komma-

Konig Chlodwig 77 pro raný středověk, vrcholný středověk zvolil jako téma Franz

Kubica - Die amtliche Propaganda in der Staatskunst Kaiser Friedrichs I
Německé dějiny

v kontextu mezinárodní politiky se velmi

často

78.

zabývají

vzájemným vztahem Říše a jejích odvěkých rivalů, Francie a Anglie, nebo
kontakty s dalšími státy. Událostem po prusko-francouzské válce

věnovala

pozornost Irene Forberger, autorka práce Deutschland-Frankreich 1871-1873
příkladem

pro vztahy s Anglií

anglického krále

Jinřicha

může

být práce ze

II. Plantageneta a

středověkých dějin
římského

císaře

o

soupeření

Fridricha I.

Diss D 1004, NK, sA.
Kubeš Maria, Das alteste erhaltene Kaadner Stadtbuch von Bl. A l-B XX; Diss D 924, NK.
75 Tamtéž, s. 2.
76 Diss D 1036, AUK
73

74

Diss D 987, AUK
Diss D 806, NK
78 Diss D 1074, AUK
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79,

Barbarossy s názvem Heinrich II von England in Gegnerschaft zum Reich , jejíž
autorkou je Lieselotte Lenz
německých
světovou

a anglických

z novověkých dějin lze uvést práci o jednáních

diplomatů

v otázce portugalských kolonií

před

první

válkou, která nese název Deutschland-England und die portugiesischen

Kolonien 1898-1914
neúspěch těchto

v krátké

80,

81.

jednání,

Josef Diener, autor práce, činí Británii zodpovědnou za
zároveň

době opět podaří

ale

vyjadřuje naději,

že se Adolfu Hitlerovi nyní

nabýt koloniálního panství: "Wir, die glticklichen

Zeitgenossen eines unermesslichen Aufstieges des deutschen V olkes und Reiches,
wissen heute, dass Deutschland durch die Hand seines grossen Ftihrers seinen
Kolonialbesitz in Balde wieder erhalten wird."
Velkým tématem se v rámci historie
Německo chtělo

tedy území, kde
univerzitě

během

82

války staly

dějiny

východní Evropy,

získat nový "životní prostor". Na

v Praze probíhala závažná jednání

ohledně

Německé

možnosti vzniku nových

institucí, katedra slavistiky měla být přeměněna na Ústav pro studia východní a
jižní Evropy, plánovalo se dokonce zřízení Říšské vysoké školy ke studiu
východní Evropy.

83

Cílem všech těchto plánů bylo porazit panslavismus, a proto

se objevuje toto téma i mezi disertacemi. Odborníkem na panslavismus byl Josef
Pfitzner.

84

V roce 1944 uvažoval ve svém deníku o díle, které stále ještě nevydal

( a už nikdy nevydá) a jehož tématem je
že

přibližně před

poslední

třetiny

6

měsíci

právě

panslavismus. Pfitzner se

dostal za úkol napsat spis o panslavismu v období od

18. století do roku 1918, který by

dále, že se nechal pro tuto práci přesvědčit,

neboť

měl alespoň

200 stran. Píše

se tématem panslavismu zabývá

už dlouho a podrobně rozebírá materiály, které má již k dispozici.
důvodů

není

zmiňuje,

překvapením,

85

Z těchto

že v tomto seznamu jsou disertace na téma

panslavismu. Jejich vedoucím byl ve všech

případech

Josef Pfitzner, první je

z roku 1938/39, Panslawistische Stromungen in den Jahren 1867-1871 od Waltra
Pawlofskyho

86,

panslavistickým názorům Karla Kramáře se o dva roky později

Diss D 1259, AUK
Diss D 1274, NK
82 Tamtéž, s. 190.
83 Viz Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, s. 105nn.
84 Viz výše, S.ll.
85 Viz Míšková, A., Šustek, V., Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 1939-1945, Scriptorium,
Praha 2000, s. 123.
86 Diss D 908, NK.
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věnoval Ehrenfried Schindler

Georg Schaadt.

88

87

a téměř na konci války obhájil svoji disertaci

V kapitole o posudcích bude zajímavé sledovat, zda toto

aktuální téma bylo pozitivně ohodnoceno.
Vedle specializací v rámci oboru historie se v
začíná

prosazovat jako nový

na všech

německých

vědní

univerzitách, kde dosud

89

druhé

světové

války stále více

obor žurnalistika. Její katedry jsou otevírány

považoval média (rozhlas, tisk) za nástroj
ale také její ovlivnění.

době

chyběly.

umožňující

Nacistický režim

nejen kontakt s

veřejností,

Tisk se proto začal ve větší míře využívat také jako

pramen k disertacím. Studenty

Německé

z českého tisku, které se týkaly a

univerzity

většinou

určitým způsobem

zajímaly zprávy

hodnotily mezinárodní

politiku (disertace Franze Josefa Turbera Der Volkerbund und die tschechische
Presse im Jahre 1918/19

90

nebo Paula Tschochnera Die Stellungnahme der

tschechischen Presse zum deutsch-franzosischen Krieg 1870-1871

91)

nebo

zprávy, které se věnovaly událostem v Československu. Příkladem takové
disertace je práce Pauly Hermann Der Sudetendeutsche Freiheitskampf in den
Jahren 1918-19 im Spiegel des "Prager Tagblattes", der "Bohemia" und der
"Freiheit"
Němců

92.

Autorka se v ní zabývá reakcí českého tisku na snahy sudetských

o odtržení

pohraničních

oblastí po

skončení

první

světové

války. Také

k disertaci Presse im Volkstumskampf studenta Herberta Schradera byl pramenem
tisk, tentokrát ovšem

sudetoněmecký.

Schrader sledoval jeho funkci jako

sjednocujícího faktoru pro příslušníky německého národa v Čechách a na Moravě.

(např.

Ostatní témata

obecné

dějiny-

vyjma

německých

významných osobností) již nejsou zastoupena v tak hojné
novým

oborům

míře

nebo biografie

nebo

nepatří

k tzv.

v rámci historie.

Témata a vliv vyučujícího na zadání

Souvislost mezi odbornou specializací
disertace je ve

většině případů zřejmá.

vyučujícího

a tématem studentovy

Jedná se o zavedenou praxi, kterou lze

Kramář und der Panslawismus, Diss D 1062,AUK.
Der Panslawismus zwischen Tschechen und Russen und der erste Weltkrieg, Diss D 1215,AUK.
88 Viz Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, s. 108.
87

87

Diss DIODO, AUK.
Diss D 1002, AUK.
92 Diss D 1263, AUK.
90

91
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často

sledovat i dnes v rámci zadávání prací diplomových. Pokud se student
proč

zmínil o tom,

si zvolil dané téma,

činil

tak

většinou

v úvodu spolu

s poděkováním vedoucímu disertace. Jiným vodítkem může být seznam přednášek
a

seminářů,

pokud je obsažen v osobní složce.

kombinují a vyskytují se
vedoucího

Při

skutečnosti

tyto

se

vzájemně

celým seznamem disertací, bez ohledu na osobu

na zvolené téma. Veškeré dostupné údaje a informace, které studenti

ohledně

poskytli
Přílohy

či

napříč

Obě

volby tématu, jsou proto uvedeny u jednotlivých prací v rámci

1.

pokusu o shrnutí této kapitoly

studenti

nejčastěji

volili témata z

dospěje čtenář

dějin novověku,

specializací oboru historie najdeme
většinou

se jedná o studie

hospodářský

k následujícímu výsledku -

resp. 19. a 20. století. V rámci

nejčastěji

disertace k

dějin sudetoněmeckých

oblastí a

českým

měst,

dějinám,

které sledují

a sociální vývoj zvolené oblasti.

4.4 Práce s prameny a literaturou a formální úprava disertací
Částečně tato kapitola předjímá pojednání o posudcích, které bude následovat. Je

tomu tak proto, že

právě

faktorů ovlivňujících

práce s prameny a literaturou byla jedním z hlavních

a to nejen v oboru historie, se
především
čtenář

pak

převedení

mohl vždy

univerzitě

očekává

bezchybná analýza

vědecké

původ

jejich

práce byla

ve sledovaném období.

Přesto

disertační

pramenů

práce,

a literatury a

způsobem,

aby

a v případě zájmu je dohledat.

samozřejmě

se stávalo, že

poznámek bylo slabinou i prací jinak velmi
dopouštěli,

známku. Od

získaných informací do textu takovým

jednoznačně určit

Tato obecná kritéria

případně

výsledné hodnocení,

zdařilých.

platná i na

Německé

právě uvádění o~kaz~

a

Chyby, kterých se studenti

byly různého charakteru. Tak například Georg Schaadt ve své disertaci

Der Panslawismus zwischen Tschechen und Russen und der erste Weltkrieg

93

uvedl v seznamu literatury díla nemající žádný vztah k citacím, které po nich
následují a z tištěných

pramenů

citoval

způsobem,

který byl nesprávný, což

hodnotil oponent práce Anton Emstberger: "So steht die im Quellen-und
Literaturverzeichnis angefiihrte groBe Menge bentitzter Werke in keinem

93

Diss D 1215,AUK.
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Verhaltnis

zu

den

dann

folgenden

Zitaten.

Diese

sind

gering.

Ein

Nichteingeweihter konnte aus der Art, wie auf Akten aus den Archiven in Wien,
Moskau und Prag verwiesen wird, annehmen, daJ3 diese Archive unmittelbar
beníitzt wurden. Doch wird nattirlich nur nach gedruckten Quellen zitiert.".
Jiným nedostatkem bylo
v poznámce pod

čarou

například

uvedení citací

přímo

nebo za celým textem. Takovým

prameny a literaturu Josef Hainz

95.

94

v textu, ne tedy

způsobem

odkazoval na

Na tuto skutečnost upozornil vedoucí práce

Anton Ernstberger ve svém posudku z 2.7.1940 : "Ein Nachteil ist es jedenfalls,
dass die Zitate und Quellennachweise in den laufenden Text hineingestellt
wurden, statt dass sie als Anmerkung unter dem Strich erschienen." Práce
studenta Hainze dokonce zcela postrádá číslování stran a tento faktor spolu s výše
uvedeným

téměř znemožňuje

orientaci v textu.

Podobně závažné chyby lze najít také u Wilhelma Hanische
čtenář marně

96,

v jehož disertaci

pátrá po obsahu, seznamu pramenů a literatury. Odkazy na literaturu

jsou obsaženy v jednotlivých poznámkách, shrnující seznam ovšem chybí.

Na druhé

straně,

dobře členěné
Příkladem

u mnoha disertací lze najít překvapivě dlouhé a především velmi

seznamy

pramenů

a literatury odpovídající dnešním

toho je disertace z dějin raného

autorem je Walter Komma.

97

středověku

požadavkům.

Kónig Chlodwig, jejímž

Práce nevynikala pouze zpracováním pramenů a

literatury a bude zmíněna v následující kapitole.

4.5 Posudky
Nejdůležitějším

pramenem pro tuto práci jsou vedle samotných disertací posudky,

které je doprovázejí. Jsou jediným dokladem toho, jak byli s výsledkem
historické práce studenta spokojeni jeho
disertace.
strategie

Zároveň

při

měly

hodnocení témat, jinak

byly uvedeny
94

by posudky

dějiny

vyučující

vědecké

v roli vedoucího a oponenta

umožnit nalezení (pokud existuje) jakési

řečeno,

mají témata tzv. aktuální Gako

př.

naději

na

východní Evropy nebo Bevolkerungsgeschichte)

Přiložený posudek Antona Ernstbergera z 15.1.1944.

Geschichte des Haider Herrschaftsgebietes, Diss D 967, AUK.
96 Die Einwohnerschaftvon Rokinitz 1636-1939. Eine volksgeschichtliche Untersuchung, Diss D 1160,

95

NK.
97

Diss D 987, AUK.
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lepší hodnocení? Hned se nabízí otázka, zda dobrý posudek mohl souviset také se
shodným politickým smýšlením

vyučujícího

a studenta. Níže bude uvedeno, zda

bylo možné analýzou posudků na tyto otázky odpovědět.
Poznámka: v této kapitole se autorka musela z pochopitelných

důvodů

omezit na

disertace uložené v Archivu Univerzity Karlovy, k nimž jsou (ne však

úplně

ve

všech případech) posudky přiloženy.

4.5.1 Formální náležitosti
představu

Pro

o

vnější formě

posudku jsou v Příloze 2 uvedeny dva posudky

patřící k disertaci Hermine Klatt, Haldane und Deutschland.

ve

většině případů

krátce nastínili, co bylo cílem disertace,

v úvodu výsledek studentova historického bádání.
část

98

posudku byla vždy

věnována

práci s prameny a literaturou.

Důkladná

rozboru zpracování

Závěrečná část

dílčích

Vedoucí i oponent

někdy

zmínili hned

pozornost a nejdelší
kapitol a

především

obsahovala výsledné hodnocení,

které mohlo mít různou formu. Tak např. Wilhelm Wostry v posudku z 19.6.1940:
"Die tleiBige und gut geschriebene Arbeit entspricht den Anforderungen einer
Dissertation und rechtfertigt die Zulassung des Herm Franz J. Turber zu den
Rigorosen."

99

Hodnocení neobsahuje žádnou konkrétní známku, což se stalo

zvykem až později: "Die Gesamtleisung ist gut."

100

Poslední poznámkou k formálním náležitostem je

skutečnost,

že nebylo zvykem

psát za všech okolností posudky dva. Pokud byl oponent zcela
s názorem a hodnocením vedoucího,

často

ztotožněn

jeho posudek pouze podepsal.

4.5.2 Shoda mezi vedoucím a oponentem
V zásadě mohly
záporné nebo

při

posuzování nastat

vyučující

nejsou ve

tři

shodě

situace: oba posudky jsou kladné, oba

a vypracují jeden posudek kladný a druhý

záporný. U disertací, jejichž posudky jsou k dispozici, zcela
převažuje

22

98

99

vzájemná shoda vyučujících. Dva kladné posudky napsali

studentů,

dva záporné pro 7

studentů.

jednoznačně
vyučující

pro

Pouze u 6 disertací se hodnocení

Diss D 981, AUK.
Turber Franz Josef, Der Volkerbund und die tschechische Presse im Jahre 1918/19, Diss D 1000,

AUK.
100

Posudek Heinze Zatschka z 12.2.1945 k disertaci Lenz Lieselotte, Heinrich 11. von England in

39

vedoucího a oponenta rozcházelo.
kladné, obsahují
základě

většinou

101

Posudky, které jsou zde označeny jako

pouze formulaci o možnosti

připuštění

disertace k závěrečným zkouškám nebo jsou hodnoceny

studenta na

stupněm

výborný

a velmi dobrý. Protože všechny zde uvedené disertace byly nakonec podkladem
pro zkoušku, nelze
většinou

posudky

říci,

že posudky tzv. záporné práci zcela odmítají. Jsou to

studentů, kteří

ne zcela

nedostatky ve stylistice nebo, jak bylo

dobře

řečeno

pracují s prameny a literaturou. Jsou ohodnoceni
Nelze ale

při

stupněm

hodnocení

dobrý

zvládli obsáhlé téma, mají

výše,

nepřijatelným způsobem

stupněm

vyloučit,

dobrý nebo

dostatečný.

že takový posudek bude

patřit

k těm kladným. Velice totiž záleží na konkrétním vedoucím práce. Heinz
Zatschek hodnotí výrazem "gut" disertaci, s níž je z velké

části

spokojen: ""Die

Arbeit vermeidet jegliche Breite, das Urteil ist vorsichtig und abgewogen, die
Zusammenfassung hebt die bleibenden Ergebnisse heraus. [... ] Die Leisung ist gut
und berechtigt die Verfasserin, zu den strengen Prtifugen zugelassen zu
werden." 102
pi~ertace

6

studentů

nevedly u

vyučujících

znamenalo, že se vedoucí a oponent ve své
dobrá

či

ke stejnému hodnocení. V praxi to
podstatě

špatná, lišila se pouze výsledná známka. Je

předložena
Příkladem

k

obhajobě,

museli se

vyučující

shodli na tom, zda je práce
zřejmé,

že pokud byla práce

na základním postupu shodnout.

takového rozdílného hodnocení j sou záporné posudky ke

disertaci Hermine Klatt.
dostatečnou přijmout:

103

zmíněné

Anton Ernstberger byl ochoten práci jako ještě

"Es bleibt der Gesamteindruck: der gewiss schwierige und

zahe Stoff wurde nicht tief genug durchdrungen und durchdacht [... ] Doch kann
unter der An- und Einrechnung des aufgewendeten grossen Fleisses und der
besonderen Schwierigkeit des Themas die Arbeit als noch genťigend gelten."

104

Oponent Heinz Zatschek s takovým názorem nesouhlasil: " Die Arbeit wird in
keiner Weise den Erwartungen gerecht, die in dem 1. Gutachten gekennzeichnet
sind. [... ] lch meine, dass ihre [studentky H. Klatt - L.Ž.] erschťitternde Lage eine

Gegnerschaft zum Reich, Diss D 1259, AUK.
101 Viz Příloha 1.
102 Posudek Heinze Zatschka z 19.5. 1940 k disertaci Sachse Brunhilde, verehelichte Eder, Geschichte
der Beziehungen zwischen Ungarn und den bOhm. Landern bis 1250, Diss D 1154, AUK.
103 Viz Příloha 2.
104 Tamtéž.
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gewisse Nachsicht erfordert. Von diesem Gesichtspunkt aus, und nur von diesem,
erscheint mir die vorliegende Arbeit e b e n g e rad e noc h gen ti gen d. ,,105
Také u dalších disertací poukazují
přednosti

stejné nedostatky, resp.

posudků

Z analýzy
disertací

i

přes

rozdílný

určujícím

faktorem je vždy

vědecké

vyžadovaná pravidla

hodnocení na

vyučujících při

- vedoucí a oponent se

posuzování prací kandidátů -

stupeň

studentovy práce.

vyplývá pro kritérium shody

jednoznačný závěr

naplňuje

vyučující

práce a

téměř

nerozcházejí

skutečnost,

přináší

hodnocení
při

zda disertace

nový pohled na

problematiku, kterou se zabývá.

4.5.3 Vhodné téma

=

dobrý posudek?

Cílem této kapitoly je pátrat po souvislostech dobrého, resp. špatného posudku se
zvoleným tématem a
Každý z nich se

případně

věnoval při

své

i s odbornou specializací vedoucího disertace.
vědecké

práci i pedagogické

činnosti

jiné oblasti

v rámci oboru historie. Heinz Zatschek (1901-1965) vedl od roku 1930 stolici
středověkých dějin
dějin

a pomocných

věd

historických, profesorem

československých

a jednou z nejvýznamnějších osobností oboru historie na

univerzitě

mezi

světovými

Německé

válkami byl Wilhelm Wostry (1877-1951), zatímco

Josef Pfitzner (1901-1945)106 se postupem doby stal odborníkem na dějiny
východoevropské. l07 Faktorem, který také mohl ovlivnit volbu tématu i následné
hodnocení

byl

příklon

všech jmenovaných

vyučujících

k nacionálnímu

socialismu. 108 Otázkou je, zda se tato skutečnost mohla promítnout do strategie
zadávání (i hodnocení) prací.
Jak již bylo
většina

řečeno

v

části

o

shodě vyučujících při

prací byla hodnocena

najít rozdíly. Pouze

tři

kladně. Přesto

hodnocení disertací,

převážná

je možné i mezi kladnými posudky

ze všech disertací jsou hodnoceny

stupněm

"výborný".

Tamtéž.
V této diplomové práci není prostor věnován politické kariéře Josefa Pfitznera (byl zastupujícím
pražským primátorem), která asi nejlépe ilustruje historikovo poltické smýšlení a bezvýhradnou
podporu a oddanost nacistické ideologii a samozřejmě ovlivňovala ijeho působení na fakultě během
války.
107 Viz Svatoš Michal, Čornejová Ivana, Pešek Jiří, (eds.), Dějiny Univerzity Karlovy IV, Praha 1998,
s.193nn.
108 Viz tamtéž.
105

106
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Robert Goldberg a jeho práce Flottenfrage und der Risilwgedanke 1912-1914
zabývající se otázkou výstavby
válkou, která

německé námořní

negativně ovlivňovala

flotily

před

první

109

,

světovou

veškeré pokusy o jednání mezi Berlínem a

Londýnem. Vedoucí disertace Anton Ernstberger nenašel jediný nedostatek, který
by

zpochybňoval

výborné hodnocení: ""Jedenfalls darf die Arbeit als eine selten

reife Frucht weitausholender und tiefgreifender Forschungen auf dem schon so
mannigfach bestellten Felde der Vorkriegsgeschichte gelten. Sie ist eine in jeder
Hinsicht ausgezeichnete Dissertation." Josef Pfitzner se k posudku

připojil:

"lch

schlieBe mich diesem Gutachten ano Prag , 14.6.1940."
Stejné hodnocení si za skvělou práci z raně středověkých dějin Kdnig Chlodwig llO
zasloužil Walter Komma. K dispozici je pouze posudek vedoucího práce, oponent
se k němu připojil svým podpisem. Heinz Zatschek byl překvapen vysokou úrovní
disertace vzhledem k faktu, že se jedná o mladého

začínajícího

historika: ""Eine

Geschichte Chlodowecks legt nun Herr l(omma vor, schon rein ausserlich lll eine
stattliche Leistung. Die Dissertation ist aber aueh inhaltlieh eine, die weit uber

dem Durehsehnitt steht. Mit einer Kenntnis und Beherrschung der Quellen, die
bei einem jungen Menschen tiberrascht, hat Herr Komma die erste umfassende
Darstellung in deutscher Sprache geliefert, und - wie ich glaube - auch eine
abschliessende.

[... ] Die Arbeit ist ausgezeiehnet und verdiente eine

Drueklegung. Vorher mtisste freilich eine stilistische Feile angelegt werden. [... ]
Herr Komma ist demnach zu den strengen Prtifungen zuzulassen."

Der Schutzvereinsgedanke in den Sudetenlandern bis 1894

112

vyniká výbornou prací s archivním materiálem, jasným a

přehledným členěním

látky, jehož

kvalitě

Herberta Schlapky

podle názoru vedoucího disertace, Wilhelma Wostryho,

odpovídá i formální stránka: ,,[ ... ] sie ist gewandt, bei aller Sachlichkeit nicht
trocken und halt sich bei al1er inneren tiberzeugten Arbeitnahme an den nationalen
Problemen do ch fern von jedem [... ] Phrasentum." Zatímco u výše jmenovaných
prací bylo hodnocení jednoznačně výborné, zde oponent Anton Ernstberger snížil
známku na

109
110

stupeň

"velmi dobrý", aniž by

alespoň

jednou

větou

uvedl, z jakého

Diss D 982, AUK.
Diss D 987, AUK.

Disertace je opravdu už na první pohled výjimečná svým rozsahem (262 stran), po přečtení
také obsahem.
112 Diss D 1279, AUK.
III

výjimečná
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důvodu

tak

činí.

Rozhodující ale bylo vždy hodnocení vedoucího, proto zde řadím

i tuto disertaci do kategorie se

stupněm

"výborný".

Na záporném konci pomyslné hodnotící osy stojí sedm disertací, jejichž posudky
jsou v obou

případech

negativní.

Jednoznačně

nejhorší práci odevzdala Hermine

Klatt. Posudky kjejí disertaci Haldane und Deutschland
rozborem všech

nedostatků

113

jsou detailním

a chyb, kterých se studentka dopustila.

Zároveň

jsou

dokladem o určité diskusi vyučujících při hodnocení. 114 V případech prací
vynikající nebo dobré

úrovně

Také Helga Abbrederis
Edeltraut Steffe1
disertační

119

liS,

taková diskuse
Maria Ebert

116,

a Paul Tschochner

práci a výslednou známkou byla

společným

nedostatkem všech prací je

rozhodně

120

nebyla běžnou praxí.

Edith Elger ll7 , Georg Schaadt

118

nesplnili požadavky kladené na

"dostatečná

(genligend)". Obecným a

nesprávné zacházení s prameny a
,;

literaturou, neznalost pravidel pro
příkladový

uvádění citátů

a nedokonalé

členění

látky. Jako

posudek pro tuto skupinu studentů slouží hodnocení Heinze Zatschka z

30.1. 1941 k disertaci Das Nationalitatenverhaltnis Bdhmens in vorhussitischer
Zeit, jejíž autorkou je Maria Ebert: "Sie [ die Bearbeitung - zpracování- L.Ž.] ist
in der Anlage nicht so ubersichtlich, wie ich es vorgeschrieben hatte und Hess
zunachst die gerade hier so notwendige Genauigkeit bis in die letzte Einzelheit
vermissen. Diese Mangel sind erst beseitigt worden, als die Arbeit am Dekanat
bereits eingereicht war. [... ] Die Scheidung der Hintersassen in Deutsche,
Tschechen und Unbestimmbare ist nun, wie mir scheint, endgUlitg durchgefiihrt,
darin und in den Karten liegt der bleibende Wert der Arbeit. [... ] Ungeachtet der
eingangs betonten Schwierigkeiten und des unleugbar aufgewendeten Fleisses
kann das Gesamturtei1 nur genugend sein. Davon abgesehen sind aber die Karten
so wichtig, dass eine Veroffentlichung in irgendeiner Form zweifellos erwUnscht
ware."

Diss D 981, AUK.
Viz Příloha 2, kde jsou oba posudky v úplném znění a původní podobě.
115 Die Bohemia von 1830-1848, Diss D 1056, AUK.
116 Das Nationalitatenverhaltnis Bohmens in vorhussitischer Zeit, Diss D 1057, AUK.
117 Die Bevolkerungsbewegung in Tannwald 1636-1943, Diss D 1244, AUK.
118 Der Panslawismus zwischen Tschechen und Russen und der erste Weltkrieg, Diss D 1215,AUK.
119 Das Reich und der Tripoliskrieg (1911-1912), Diss D 1104, AUK.
113

114

Die Stellungnahme der tschechischen Presse zum deutsch-franzosischen Krieg 1870-1871, Diss D
1002, AUK.

120
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Vedle nejlepších a nejhorších disertací zbývá

poměrně

velká skupina

těch,

které

jsou hodnoceny stupněm "velmi dobrý" nebo "dobrý" 121 , neboť vyhověly
standardním

nárokům

. Lze mezi nimi ovšem najít

hrubé nedostatky, jsou přitom
v předchozím odstavci.

poměrně dobře

Například

Deutschland (1901-1910)

několik

prací, které vykazují

hodnoceny a proto nebyly uvedeny

práce Josefa Kaase Eduard VII.

und

obsahuje odkazy na velmi malý počet pramenů a

122

literatury. Ani jeden z vyučuj cích s tím nebyl spokojen. Vedoucí disertace, Anton
Ernstberger, v tom ale nevidí
v seznamu neuvedl

některá

důvod

pro horší hodnocení, i když student

díla, z nichž citoval: "In letzterem [seznam literatury-

L.Ž.] fehlen gerade einige Hauptwerke, die aber benUtzt und sogar zitiert wurden.

[... ] Doch vermogen solche kleine ausserliche Mangel den bedeutenden inneren
Erkenntniswert der Arbeit nicht zu schmalern. [... ] Es ist eine vollentsprechende
Dissertation."
našel

123.

Oponent JosefPfitzner napsal vlastní posudek, v němž dokonce

vysvětlení či

omluvu pro

zmíněné

nedostatky: "Durch diese Bemerkungen

sollte nur auf vorhandene entscheidende Schwachen der Arbeit hingewiesen
werden, die ich nur deswegen nicht als Begrundung fu eine Ablehnung
heranziehen mochte, weil die Arbeit zweifellos unter den auBerordentlichen
Verhaltnissen des Krieges sehr rasch fertiggestellt werden musste [... ] ."
Podobné je hodnocení u disertace Ehrenfrieda Schindlera
·
PansIaWlsmus

125,v

Kramář

124

und der

h b' zce 1a.
mz ovsem seznam pramenu a l't
1 erat ury Cyl
'v

v

o

Z dnešního, ale i tehdejšího hlediska je u jakékoli
nedostatek neomluvitelný a musí být

doplněn.

vědecké

práce takový

Josef Pfitzner byl ochoten i tak

práci přijmout jako podklad ke zkoušce: "Ungern vermisst man eine Literatur-und
Quellenubersicht. Dennoch werden all diese unleugbaren Mangel der Arbeit durch
die positiven Ergebnisse uberwogen und zum Teil durch die ausserordentlichen
Umstande, unter denen die Arbeit entstand, erklart. Daher darf die Arbeit als
Grundlage fUr die Zulassung zu den strengen Prťifungen gewertet werden."

126

Za

úvahu stojí srovnání takového posudku s hodnocením, které daly studentce

121

Hodnocení pro každou jednotlivou disertaci, pokus byl k dispozici posudek, viz Příloha l.

122

Diss D 1095, AUK.

123
124
125
126

Přiložený posudek Antona Ernstbergera, nedatováno.
Přiložený posudek Josefa Pfitznera, nedatováno.

Diss D 1062, AUK.
Posudek Josefa Pfitznera z 13.1.1941.
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Edeltraut Steffel

127

Wilhem Wostry a Anton Emstberger. Nedostatky byly
dobře

podobného rázu, studentka nezvládala
literatury v její práci

nechyběl.

práci s citáty, seznam

pramenů

a

Ani jedním z vyučujících nebyla tato chyba

omlouvána

mimořádnými

válečnými

poměry

k uvedeným

skutečnostem

odpovídající

a hodnocení bylo vzhledem

("dostatečné"). Můžeme

se domnívat, že

snaha Josefa Pfitznera omlouvat nedostatky v disertaci Ehrenfrieda Schindlera
souvisela s tématem práce -

Kramář

und der Panslawismus. Jak bylo

stěžejních

panslavismus byl jedním ze

řečeno

výše,

témat, kterým se Pfitzner jako historik

věnoval.

Kromě

práce s prameny byla všemi

vyučujícími

textu a schopnost precizního

vyjadřování.

disertací často upozorňováno.

128

tomu, že byla podkladem pro
Wagnera
téměř

129,

Na neobratné formulace je vedoucími

Po přečtení jedné z disertací jen těžko rozumíme

připuštění

ke zkoušce. Jedná se o práci Klementa

pocházejícího ze Slovenska. Způsob, kterým se vyjadřuje, vykazuje

v každé

vedoucí

hodnocena také jazyková úroveň

větě

práce

závažné

prohře šky

Josef Pfitzner

ke

proti stylistice. Také v tomto
studentovi

shovívavý:

případě

"Trotz

je

al1es

anerkennenswerten Fleisses vermag der Stil, in dem die Arbeit abgefasst wurde,
in keiner Weise zu befriedigen, da sich hier fast in jedem Satz grobe VerstOsse
gegen das deutsche Sprachgeruhl befinden. [... ] weil es dem Verfasser als
Angehorigen dieser gefáhrdeten deutschen Volksgruppe nicht moglich gewesen
ist, deutsche Volks-und Mittelschulen zu besuchen."
dokladem toho, že nejen téma, ale také

výjimečných případech důležitou

spíše ale
ještě

původ

Takové formulace jsou

studenta mohly sehrát v některých,

roli.

Konkrétně

zde vstupuje do hry

jeden faktor - student Wagner byl nadšeným stoupencem nacismu a Adolfa

Hitlera, jak je možné zjistit v životopise
způsobilo

I

l30

přesto,

přiloženém

k disertaci. Možná i to

onu zmiňovanou Pfitznerovu shovívavost.

co bylo uvedeno na

předchozích řádcích,

platí pro

většinu

disertací, že

hlavním kritériem pro hodnocení je studentova schopnost analyzovat veškeré

127

Das Reich und der Tripoliskrieg (1911-1912), Diss D 1104, AUK.

128 Srv. např. posudek k disertaci Rudolfa Schillera B6hmens Arbeiterstand im Revolutionsjahre 1848,
Diss D 996, AUK.

129

130

Das volkische Erwachen des Zipser Deutschtums, Diss D 988, AUK.
Posudek Josefa Pfitznera z 25.4.1940.
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dostupné prameny a literaturu vztahující se k tématu jeho disertace a pracovat s ní
způsobem,

totiž

který je pro historické bádání závazný. Ani volba aktuálního tématu

nezaručovala

nedostačující.

lepší hodnocení, pokud byla práce v jiném ohledu

131

131 Srv. Schaadt Georg, , Der Panslawismus zwischen Tschechen und Russen und der erste Weltkrieg,
Diss D 1215,AUK.
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5.

Závěr

Druhá světová válka přinesla do života Německé univerzity mnoho

změn,

které se

netýkaly pouze oblasti oficiální univerzitní správy, ale ovlivnily výrazným
způsobem

životy všech

členů

vyučujcích

akademické obce,

studentů. Změnou

i

zcela zásadního charakteru byla orientace na nacistické Německo. Nevyhnuli se jí
ve své

vědecké

práci ani

vyučující, kteří

byli vedoucími zvolených

disertačních

prací a měli do jisté míry možnost ovlivnit jejich podobu.
přesahem

V období let 1938/39-1945 (s mírným
časovou

do roku 1937/38, který umožnil

a tematickou kontinuitu) Josef Pfitzner, Wilhelm Wostry a Heinz

Zatschek zadávali a posuzovali spolu s některými dalšími kolegy
které byly podmínkou pro připuštění k rigorózní zkoušce.
prací byla

zjištěna

práce,

analýze počtu těchto

klesající tendence v souvislosti s postupující válkou. Klesal

především počet řádných studentů, neboť

často

nuceni

přerušit

věkll

22 až 25 let, asi

překvapivým.

Při

disertační

studium.

Autoři

muži byli vzhledem k branné povinnosti

disertací obhajovali své práce

dvoutřetinový

Na univerzitu studenti

většinou

ničím

podíl žen není pro obor historie
přicházeli

ze

sudetoněmeckých

ve

oblastí,

především ze západních, severních Čech a ze severní Moravy a Slezska.

Specializace jednotlivých
Wostry-

československé dějiny

historické)

spoluurčovala

počtu případů
přednáškách.

(Pfitzner-

a Zatschek-

Zájem

východoevropské

dějiny,

a pomocné

vědy

volbu tématu disertace. Ta totiž vycházela v největším

pedagogů

vojsk

dějiny

východoevrposké

středověké dějiny

z podnětů, které studenti dostávali

německých

postup

vyučujících

při účasti

na

seminářích

o nové obory vznikající jako reakce na

směrem

i v rámci

a

vítězný

na východ znamenal posílení zájmu o

disertačních

silněji

prací. Mnohem

inspirovalo téma~~._"Volkstumskampfu", tedy

sudetoněmeckého

boje. Vzniká řada disertací mapujících hospodářské a sociální
akcentem na národnostní složení obyvatel) oblasti nebo

národnostního

dějiny

města,

ale studenty

(s d§razným

odkud studenti

pocházeli. Tyto dílčí studie měly sloužit jako vědecký základ pro obhajobu nároku
sudetských

Němců

na dané území a jako

příspěvek

k dějinám

sudetoněmeckého

národa.
Vedle
tedy

těchto
říci,

témat byla zadávána i témata pro historickou

že by válka znamenala jednostranný
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vědu

přechod

obvyklá" nelze.

pouze k novým

specializacím.

Největší počet

zde uvedených disertací se

věnuje českým dějinám

19. a 20.století.
Překvapivým zjištěním

byla, v některých případech, práce s prameny a literaturou,

která nesplňovala základní požadavky na způsob historického bádání. Často tento
nedostatek
v dnešní

řešili vyučující

době zřejmě

Odpověď

byly nepřijatelné.

na otázku možnosti pronikání nacistické ideologie do

není jednoduchá. Na
se na

pouze sníženou známkou i v případech, které by

případném

základě

analýzy

ideologickém

slovy, studenti v rámci práce

pramenů

zaměření

vyjadřovali

ideologií vedeni svým vlastním

je možné tvrdit, že velkou

počet

prací

měrou

práce podíleli sami studenti. Jinými
svoje případné sympatie s nacistickou

přesvědčením.

takového nenajdeme. Jen malý

disertačních

Ve

studentů

většině

disertací ovšem nic

udává v životopise

členství

v některé z nacistických organizací.
Druhým sledovaným faktorem byla souvislost mezi tématem a hodnocením práce.
také zde je nutno

říci,

že volba

"době

vyhovujícího" tématu nemohla

k lepšímu hodnocení disertace. To záviselo vždy na

porozumění

obecně

vést

tématu, dodržení

stanovených postupů historické práce a získání nových poznatků.

Disertační

práce jako pramen nabízejí historikovi možnost

řady

rozdílných

přístupů.

Jednou z takových možností by bylo stanovení jednoho tématu a rozbor

způsobu

jeho zpracování

různými

studenty v různých obdobích, v případě

mezioborového tématu způsob přístupu jednotlivých oborů.
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6.

Přílohy

Příloha

1

V tomto seznamu jsou uvedeny všechny studované disertace v abecedním
U první disertace je

vysvětlen

doplněny

Disertace jsou pak
(pramenem všech

údajů

a

údajů

i význam jednotlivých

u každé z prací.

informacemi o autorovi, práci samotné a posudcích
případných

Příloze

citací v

1 jsou pojednávané

disertace nebo ostatní k disertaci náležející dokumenty, k nimž
životopis, seznam

pořadí.

navštěvovaných přednášek

seminářů,

a

patří

shrnutí obsahu

disertace, posudky - tyto dokumenty jsou pouze u disertací uložených v AUK!).

A
1. Abbrederis Helga, 5.4.1918, Bregenz(Rakousko)- datum a místo narození

autora, Die Bohemia von 1830-1848 -název práce, historie, germanistika,
umění-

dějiny

studované obory, 1940/41- datum obhájení, Ernstberger - Wostry -

hlavní a druhý posuzovatel, Diss D 1056, AUK- signatura (AUK:uloženo
v Archivu Univerzity Karlovy, NK: uloženo v Národní knihovně)
Autorka zahájila po
1937.

Během

maturitě

studium na

univerzitě

ve Vídni v zimním semestru

studia absolvovala dva semestry v Innsbrucku a v lednu 1940 přešla

na Německou univerzitu v Praze. Disertace Die Bohemia von 1830-1848 má 155
stran, v jejím úvodu chybí

poděkování

vyučujícím,

nedostatkem je však absence jakéhokoli shrnutí nebo
práce je list Bohemia ,
gebildeten Stande
listu Bohemia,

(roč.

členové

ročníky

1829).

mnohem

závěru.

závažnějším

Hlavním pramenem

1830-1848, dále UnterhaltungbHi.tter rur die

Předmětem

první

časti

práce je založení, rozvoj

redakce a další spolupracovníci. Druhá

část

se zabývá

dějinami Čech v letech 1830-1848, konkrétně vývojem na poli průmyslu,

techniky, ale také kultury (divadlo, hudba,
kapitola této

části

práce se

věnuje české

a

malířství,

architektura).Poslední

německé literatuře

a otázce národnosti

(tzv. Nationalitatenfrage).
Disertaci posuzovali Anton Emstberger (vedoucí práce) a Wilhelm Wostry. Oba
se shodují v tom, že práce vykazuje
historika mohou vyskytnout, ale

řadu nedostatků,

právě kvůli
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které se u

začínajícího

nim musí být ohodnocena sníženým

stupněm.

Ernstberger v posudku z 9.7.1941 nejprve

stručně

shrnuje obsah práce a

poté se dostává k hodnocení: "Abgesehen von einigen Unbeholfenheiten, wie sie
Erstlingsarbeiten fast immer anhaften, ist auch die Form der Darstellung durchaus
zufriedenstellend. Es finden sich einige leicht vermeidbare Wiederholungen.
Manche Unklarheit des Ausdrucks erkHirt sich aus der Unklarheit des behandelten
Gegenstandes. Hier fárbte der Stil der Zeit auf den Stil der Arbeit ab. Das
Literaturverzeichnis k6nnte ausfuhrlicher sein. Doch wurden mehr Quellen und
Werke bentitzt, als wirklich angegeben sind." Disertace je ohodnocena
stupněm

"gut" (dobrý). Wilhelm Wostry ohodnotil práci

"wohlgentigend"

(dostatečný),

zájem autorky o práci, ale
začátečnickou:

stupněm

slovně

nižším, a to

i jeho posudek je více kritický. Wostry sice uznává

stejně

jako jeho kolega

zdůrazňuje,

že se jedná o práci

"Doch kann nicht verschwiegen werden, dass die im Verzeichnise

angegebene Literatur durftig ist und uber dies Werke nennt, die mit dem Thema
der Arbeit in einem recht losen Zusammenhang stehen. [... ] Aber es ist auch die
einschlagige deutsche Fachliteratur, die nicht hinreichend verwertet, wenigstens
nicht verzeichnet. [... ] lmmerhin bietet die Arbeit manch interessante Aufschltisse
und ist als erste Vorarbeit[ ... ] sicher auch verwertbar."
Disertace tedy dle

posudků představuje

hranici toho, co byli

ještě vyučující

()chotni přijmout.

B
2. Bachmann Erich, 7.8.1910, Karlovy Vary, Eine mittelbohmische
Baugruppe des 13. Jahrhunderts, 1937/38, Wostry? Swoboda, Diss D 831, NK

Protože u disertací uložených v NK chybí životopisy,

můžeme

autorovi doplnit pouze jediné, a to studované obory. Lze

určit

k údajům o
dle tématu a

posuzovatelů disertace, že vedle historie studoval Erich Bachmann dějiny uměnÍ,!

Disertaci o 151 stranách chybí

předmluva,

úvod,

poděkování

vedoucímu práce,

prameny a literatura jsou sice uvedeny v samostatném oddíle, nejsou však od sebe
rozlišeny ani

abecedně seřazeny.

Tématem disertace je

činnost

stavební huti ze

středních Čech ve 13. století, kterou autor představuje na konkrétních stavbách

1Vedle Wilhelma W ostryho byl totiž posuzovatelem Kari Maria Swoboda, profesor děj in umění. Další
informace kjeho osobě viz Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945,
Praha 2002, s. 258.
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(např. kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, kostel sv.

Štěpána v Kouřimi a

cisterciácký klášter v Mnichově Hradišti). Jedná se o architektonický popis
jednotlivých staveb a jejich srovnání,

při

kterém autor ukazuje

společné

znaky a

stavební prvky charakteristické pro jím zvolené církevní stavby.
Zajímavé je, že disertace obsahuje kapitolu VIII. s názvem Die Lage der
sudetenHindischen Baukunst im 13. Jahrhundert, která byla
dodatečně. Svědčí

Zusammenfassung, kap. VII. Die Quellen), byly
určitě

až

o tom jednak to, že je napsána jiným písmem než všechny
předcházejí

ostatní kapitoly a také to, že kapitoly, které jí

obsahu zcela

zřejmě doplněna

kapitoly

závěrečné.

původně

Autor se o

nezmiňuje,

chybí také posudky atd. Lze však

všeobecně

rostoucí "poptávka" po

"povinnost"

sudetoněmeckého

(kap. VI.

vzhledem ke svému

důvodech doplnění

předpokládat,

sudetoněmeckých

studenta historie se těmto

této

části

důvodem

že

dějinách,

je

případně

dějinám věnovat.

3. Beck Rudolf Hans, 6.11.1913, Praha, Geschichtslehre und Geschichtsbild
des Marxismus. (Eine Darstellung), 1937/38, Wostry ? Emstberger, Diss D 829,
NK
Při

absenci všech

doplňujících dokumentů,

byly více než zajímavé

(především

které by v případě Beckovy disertace

posudky), lze uvést pouze následující

informace: autor v práci o 185 stranách podává rozbor marxismu na
obsáhlého

2

seznamu prostudované literatury.

marxistického

učení splňuje

Svou

n~utrální

základě

analýzou

cíl, který si stanovil v úvodu disertace: "Somit sind

die Aufgaben und Grenzen der Arbeit festgelegt: weder Verteidigung noch Kritik,
sondem Darstellung, historische Erfassung, geistesgeschichtliche Erorterung der
marxistischen Geschichtslehre, einer eigentiimlichen Geschichtslehre, die fiir den
Historiker

nicht

nur

rem

historisches,

sondem

auch

grundsatzlich

geschichtsphilosophisches Interesse hat. Und dies wie jede Geschichtslehre als
allgemeiner Teil der Geschichtswissenschaft [... ]."
Otázkou bohužel zůstává, jakým stupněm byla práce ohodnocena.

V seznamu literatury uvádí Beck díla K. Marxe a F.Engelse, V.I.Lenina ( Was tun? Brennende Fragen
unserer Bewegung. Wien 1932), N. Bucharina (Theorie des historischen Materialismus. Hamburg
1922), G. Lukácse (Geschichte und Klassenbewusstsein. Berlin 1923), G. Plechanova (Die
Grundprobleme des Marxismus. Berlin 1929) aj.
2
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4. Bujnoch

Josef, 31.1.1915, Opava, Die Loci communes Philipp

Melanchtons neben den reformatorischen Schriften Martin Luthers, historie,

klas. filologie,filozofie, 1939/40, Ernstberger - Wostry ,Diss D 968, AUK
Po

maturitě

s vyznamenáním na opavském gymnáziu absolvoval Josef Bujnoch

čtyři

semestry studia teologie na

1937

pokračoval

ve studiu na

univerzitě

v Olomouci. Od zimního semestru

Německé univerzitě

v Praze, kde se jeho hlavním

oborem stala historie (vedle filozofie a klasické filologie).
Disertace

Die

Loci

communes

Philipp

Melanchtons

neben

reformatorischen Schriften Martin Luthers je svým tématem prací

den

především

filozoficko-teologickou, což potvrzují už názvy jednotlivých kapitol (celkem 131
stran).

3

Důvody volby tohoto tématu a pramenů, z nichž bude vycházet, uvedl

Bujnoch v předmluvě (napsána v lednu 1940) : "Die Anregung zu vorliegender
Arbeit entstammt einer Vorlesungsreihe meines hochverehrten akademischen
Lehrers, des Herrn Univ.-Professor Dr. Anton Ernstberger, die er im WS und SS
1937/38 [WS= Wintersemester, SS= Sommersemester- L.Ž.] uber Reformation
und Gegenreformation hielt.

Die einer Erstlingsarbeit selbstverstandlich

anhaftenden Schwachen und Mangel fallen, abgesehen von der Schwierigkeit des
zu

uberwaltigenden

Stoffgebietes,

zum

grossen

Teil

den

ungunstigen

Bibliothekverhaltnissen auf Prager Boden zu Last. So war sich der Kandidat
[autor o sobě píše ve 3. osobě-L.Ž.] wohl bewusst, dass man bei einer solchen
Arbeit nicht die alte Erlangener Ausgabe der Werke Luthers verwenden darf, aber
die Weimarer stand leider nicht zur Verfiigung. Ebenso ist er sich daruber im
klaren, dass wichtige Literatur, vor allem neuere Erscheinungen, wenig
berucksichtigt wurden, aber es war leider auch nicht einmal durch den
Postleihverkehr erreichbar. Daher baut sich die Arbeit grosstenteils auf eigenes
Quellenstudium auf."
K disertaci byl také

přiložen

dvoustránkový výtah z obsahu celé práce, ve kterém

je specifikován cíl a také výsledek historické práce autora: "Das Ziel dieser Arbeit
ist, die Fassung der Loci Melanchtons vom Jahre 1521 dahin zu untersuchen,
inwieweit sich eine Abhangigkeit von den reformatorischen Schriften Martin
3 Disertace je rozčleněna následujícím způsobem: Einleitung. I. Hypotyposes theologicae. II. Das
Willensproblem. III. Das Verhaltnis des Menschen zu Gott. IV. Die Kirche. Ergebnis-ProblemeAusblicke.
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Luthers nachweisen, bzw. eme selbstandige Stellung erwelsen lasst. [... ] Das
Ergebnis ist folgendes: Bezuglich des Lehrinhaltes gibt es keine Abweichung von
Luther [... ]."
Posudek Antona Ernstbergera ze 30.11.1940 je
disertace je shrnuto v jeho

závěru:

stručný

a pozitivní hodnocení

"Die Arbeit ist eine sehr gute Grundlage zur

Erlangung des philosophischen Doktorgrades." Wilhelm Wostry v tomto
pouze

připojil svůj

podpis, nepovažoval tedy za nutné psát posudek vlastní. Jak

bude možno sledovat i v jiných
často

případě

případech,

pokud se jednalo o práci kvalitní, byl

vyhotoven pouze posudek jeden.

D
5.

Diener Josef, 20.9.1914,

Stříbro,

Deutschland-England

und

die

portugiesischen Kolonien 1898-1914, 1940/41, Ernstberger- Wostry, Diss D

1274, NK
Poměrně

rozsáhlá (192 stran) disertace Josefa Dienera se zabývá diplomatickými

jednáními Velké Británie a
světovou

v jednom

válkou.

Německa

Důležitými

případě

se

o otázce portugalských kolonií

před

první

mezníky jsou léta 1898-1901 a 1911-1913, avšak ani

nepodařilo dospět

k dohodě. Podle

těchto mezníků

je také

práce rozčleněna do jednotlivých kapitol ( 1898, 1899-1911, 1911-1913, 1914).
Přesný

cíl disertace je vymezen v předmluvě

strana není

číslována)

(označena

jako "Vorwort", tato

: "Mit der vorliegenden Darstellung sollte versucht werden,

die im Jahre 1898 gefUhrten und in den Jahren 1912-1914 wieder aufgenommenen
deutsch-englischen Verhandlungen uber die portugiesischen Kolonien kritisch zu
betrachten und den Wert und die Bedeutung des am 30. August 1898
geschlossenen Vertrages und der im Jahre paraphierten Vereinbarungen, die
allerdings nicht mehr unterzeichnet worden waren, fUr die Gesamtlage vor dem
Weltkrieg richtig zu erkennen. [... ] Die Anregung zur vorliegenden Arbeit gab mir
Herr Prof. Dr. Anton Ernstberger. [... ]
Autor dochází k závěru, že negativní úlohu
Británie (což je přirozeně do velké míry
1940 a Británie je hlavním
zároveň vyjadřuje naději

při

vyjednáváních sehrála Velká

ovlivněno

tím, že disertace vzniká v roce

soupeřem Německa

v bojích druhé

světové

války). A

na obnovení koloniálního panství Německa, ke kterému
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dojde po vítězství v právě probíhající vá1ce 4 : "Wir, die glucklichen Zeitgenossen
eines unermesslichen Aufstieges des deutschen V olkes und Reiches, wissen heute,
dass Deutschland durch die Hand seines grossen Fuhrers seinen Kolonialbesitz in
B~i1de

wieder erhalten wird. Dann werden auch die deutschen Kolonialplane von

einst doch noch ihre Verwirklichung finden."

6. Diterich Helmut, 29.9.1917, Cheb, Die tschechische Presse in ihrer
Stellungnahme

zum

N ationalsozialism us.

(Unter

besonderer

Beriicksichtigung der Machtiibernahme vom 30.Janner 1933), historie,
němčina,

1940/41, Wostry - Ernstberger, Diss D 1059, AUK

Helmut Diterich zvolil pro svoji disertaci téma nejnovějších dějin. Důvody

pro tuto volbu mohou

viděno očima

roku 1940 - z

osvětlit některé

údaje z jeho

životopisu: Diterich absolvoval gymnázium v Chebu, na podzim 1937 nastoupil
ke studiu

oborů němčina

a historie na

Německou

univerzitu v Praze. Byl

v mnoha spolcích, resp. politických stranách - od r. 1927

člen

Sudetendeutsche

Jungenschaft, v dubnu 1938 vstoupil do Sudetendeutsche Partei, na
stal

členem

studentského

spolku

V životopise Diterich prozrazuje i

Der

představy

Sudetendeutsche

činný

univerzitě

se

Studentenbund.

o svém budoucím povolání, což

nebývá obvyklé: ,,[ ... ]Durch den Tod meiner Eltern wurde mir das Weiterstudium
sehr erschwert. Eine Unterstutzung erfolgt nur von Seiten meines Bruders. Mein
Berufsziel ist entweder Journalistik oder das Buchereiwesen." Politická
angažovanost a zájem o

novinářskou

práci

zřejmě přivedly

autora disertace

k tomuto tématu.
Dosud uvedené informace naznačují, že tato disertace jistě stojí za větší pozornost
a důkladnější rozbor. Práce o 127 stranách má následující obsah:
1. Einleitung
III. Zeichenerklarung
IV. Literaturnachweis
VI. InhaItsangabe

4

Die tschechische Presse

1-15

Die Vortage des 30. Januar

16-27

Der 30.Januar

28-49

Die Auflosung des Reichstages und der Reichstagsbrand in Berlin

50-59

Die Wahl vom 5. Marz und der Tag von Potsdam

60-72

S. 190.
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Die tschechoslowak. Bi.indnispolitik unter dem Einfluss der Geschehnisse
73-89

in Deutschland im Spiegle der tschechischen Presse
Der tschechische Faschismus

90-97

Demokratie-Diktatur

98-115

Der Nationalsozialismus als Weltanschauung im Spiegel der tschechischen
Presse

116-127

Pramenem k disertaci jsou autorovi zprávy z českého tisku (Přítomnost, České
slovo, Národní Listy, Národní Politika, Venkov, Právo lidu, Rudé Právo, Lidové
listy, Národní Osvobození, Polední List), které studuje v období od 1.1.1933 do
31.3.1933. Cílem práce je tedy rozbor postavení
socialismu v prvních
vysvětluje, proč

třech měsících

českého

tisku k nacionálnímu

roku 1933. V úvodu (Einleitung) Diterich

je ještě v roce 1940 důležité zabývat se tímto tématem i přesto, že

mnozí mohou otázku vztahu k ČSR považovat za vyřešenou; "Es mag vielleicht
rur manchen, der diese Arbeit in die Hande bekommt, die Frage auftauchen, wozu
eine solche Arbeit geschrieben wurde uber Probleme, die bereits gelOst
erscheinen. Ich war mir vor Beginn der Arbeit daruber klar, dass es bei dieser
Arbeit nicht um bloJ3e historische Tatsachen gehen kann, sondem dass sich ein
Teil der Arbeit auch mit der Geisteshaltung und Geistesgeschichte des
tschechischen Volkes, soweit dies im Rahmen der Arbeit moglich war, befassen
musste[ ... ]." Jde tedy nejen o historická fakta, dalším úkolem je i analýza myšlení
a

postojů českého

národa. Diterich dále uvádí, že

vytvořením

Protektorátu byl

český problém vyřešen pouze státoprávně: "Sie [disertace -L.Ž. ] wird nur einen

Ausschnitt aus dem Laufe der Entwicklung geben konnen, die auch nach
Errichtung des Protektorates mit der Losung der staatsrechtlichen Probleme, in
geistiger Hinsicht nicht abgeschlossen ist [... ] Wir betreiben Geschichte nicht des
Selbstzweckes wegen, unsere Aufgabe ist es, durch unsere Arbeit mit beizutragen
am Bau und an der Befestigung des Grossdeutschen Reiches."
Autor dochází pak dochází

při

5

rozboru tisku k závěru, který nejlépe shrnují

následující slova z přiloženého výtahu z disertace : "Dreiste Uberheblichkeit
gepaart mit tiefster Furcht vor den Auswirkungen der nationalsozialistischen
Revolution auf die ČSR, ihre innere und auJ3ere Politik, verbohrtes Festhalten an
den Tendenz-und Lugenmeldungen, ergeben, verbunden mit den wamenden
Stimmen, meist aus dem nationalen Lager, ein Bild der Unsicherheit und
5

S. I. Einleitung z 1.11.1940 - pro obě citace.
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Ratlosigkeit. In allem aber zeigt sich die Absicht der tschechischen Presse durch
Beeinflussung der Offentlichkeit vom Nationalsozialismus ein negatives Bild zu
zeichnen. [... ] Auf jeden Fall aber geht aus samtlichen Pressestimmen einwandfrei
hervor, dass aussenpolitische Forderungen Deutschlands an die ČSR, besonders
die Frage des Revisionismus , [... ], sowohl in tschechischen politischen Kreisen,
als auch in der tsch. Offentlichkeit auf unbedingte Ablehnung stossen." Diterich
tedy

nepřichází

reprezentace i

s novým

veřejnost,

zjištěním,

pokud píše o tom, že

český

tisk, politická

odmítají v roce 1933 veškeré požadavky

Německa

na

úpravu poměrů stanovených po roce 1918.
Mnohem

zajímavější

jsou jeho

závěrečná vyjádření

myšlení a vztahu k nacionálnímu socialismu

6 :

o

českém

národu, jeho

"Aus dem wenigen, was wir in

dieser Richtung in der tsch. Presse uber die nationalsozialistische Weltanschauung
finden, muss man sich die Frage vorle gen, ob das tsch. Volk uberhaupt imstande
ist, zu verstehen, worum es dem Nationalsozialismus geht und seine Ziele nicht
nur materialistisch, sondem auch ideologisch zu begreifen. [... ] Die rassisch
wertvollen Elemente der deutschen Erbsubstanz, die an das tschechische Volk
kamen, machten sich in umgekehrter Richtung bemerkbar. Das starke deutsche
Nationalgefiihl und Freiheitsbedfufnis wendeten sich gegen das deutsche Volk
selbst."
Wilhelm Wostry hodnotil disertaci ve svém posudku

kladně,

chybí pouze

ohodnocení známkovou stupnicí. Emstberger jako druhý posuzovatel
důkaz

7.

připojil

na

souhlasu svůj podpis.

Domes Aurelia, 22.6.1915, Opava, Theoderich der Grosse in

volksgeschichtlicher Schau, germanistika, historie, 1940/41, Zatschek- Pirchan

,Diss D 1036, AUK
Aurelia Domes zahájila po

maturitě

(21.6.1934, Opava) studium na

Německé

univerzitě

v Praze v zimním semestru 1934/1935. Jejími obory byly francouzský a

německý

jazyk, až v zimním semestru 1936/1937 nastoupila na místo

francouzského jazyka historie. Studium musela Aurelia Domes na jeden rok
přerušit

(zimní semestr 1938/1939 a letní semestr 1939) z

důvodu

vykonání

dobrovolné pracovní služby pro Říši, tzv. "Reichsarbeitsdienst", na univerzitu se

6

s. 116n.
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Přímo

vrátila v zimním trimestru 1939.
specializaci na

středověké dějiny

(1.1.1938 se stala

členkou

v životopise autorka uvádí historickou

a zmiňuje se také o svých politických aktivitách

NSDAP, ve stejném období pak i

členkou

dalších

organizací, a to "N.S. Frauenschaft" a "N.S. Studentenbund").
základě

Rozsáhlá disertace (193 stran) byla zpracována na
prostudované literatury a

pramenů

aparátem. Zvolené téma vychází z
autorčiny

opatřena

a je

bohatým poznámkovým

navštěvovaných přednášek

dějiny středověku.

specializace na

V předmluvě

Domes souvislost mezi vztahem vládce a jeho lidu v době
raného

středověku,

a aktuálním

děním právě

zdůvodňuje, proč zvolila právě toto téma

7 :

velkého množství

a

seminářů,

vysvětluje

resp. z
Aurelia

Theoderichově

, tj.

probíhající války a znovu tak
"Wir sind vielleicht, wie keine

Generation vor uns, in der Lage, auch mit der Zeit eines Theoderich oder
Chlodoveck zu fuhlen, weil wir selbst erleben d-Urfen, was Volkstum und der
letzliche Einsatz dafur bedeutet, was es heiBt, Raum fur sein Volk gewinnen, in
einem geeinten Reich stehen d-Urfen, [... ] und vor allem weil wir zu der uns
artgemaBen Einheit von F-Uhrer und Volksgemeinschaft zur-Uckgefunden haben."
Obsahem disertace je srovnání dvou vládců z období konce 5. a počátku 6. století,
a to Theodericha, vládce
ukončit

říše Ostrogótů

v Itálii, a Chlodvíka, kterému se
kmenů Franků

boje mezi místními vládci germánských

jejich politické jednoty
Moglichkeiten

8

:

podařilo

a dosáhnout tak

"Sie verkorpem zwei groBe, allerdings polare

germanischen

Stěžejním

Wesens."

tématem

ale

zůstává

Theoderich Veliký a jeho vláda.
Disertace byla vzhledem ke svému

pečlivému

zpracování, které se opírá o

podrobné studium pramenů, hodnocena vyučujícími velmi kladně. Heinz Zatschek
připojil

ve svém posudku (Gustav Pirchan pouze
spokojenost se zvoleným tématem,

neboť

tato práce

Chlodvíkovi , která byla napsána v nedávné
Kommy , která byla obhájena pouze o rok
zadavatelem a posuzovatelem byl
Gustav Pirchan,

stejně

rovněž

7

době.
dříve,

doplňuje

S.II.
Citace z přiloženého shrnutí disertace. Není číslováno.

vyjadřuje

disertaci o

Jedná se o práci Waltera
tj. r. 1939/40. Hlavním

jako u práce Aurelie Domes, která
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podpis)

Heinz Zatschek, druhým

Waltera Kommy uvádí v seznamu literatury.

8

svůj

Zmíněné

vyučujícím

samozřejmě

práci

disertace jsou tedy

semináře

dobrým dokladem systematické práce

středověkých

dějin

a

strategie zadávání témat disertací.

Po obsahové i formální stránce je disertace dle slov H. Zatschka velmi dobrá,
kritizuje pouze
základem pro

příliš

mnoho

připuštění

odkazů

v některých kapitolách. Je tedy dobrým

ke zkoušce: "lm ganzen ist die vorliegende Arbeit sehr

gut, die Kandidatin kann daher zu den strengen Prufungen zugelassen werden."

E
8. Ebert Maria, 28.6.1917, Mariánské Lázně, Das NationalWitenverhaltnis
Bijhmens in vorhussitischer Zeit , 1940/41, Zatschek - Wostry, Diss D 1057,

AUK
Po

maturitě

na státním reálném gymnáziu

(červen

1936, Planá u Mariánských

Lázní) se od zimního semestru 1936/37 zapsala Maria Ebert ke studiu filozofické
fakulty na

Německé univerzitě

zapsané obory (musela mezi

v Praze. Ve svém životopise bohužel neuvádí

ně samozřejmě patřit

historie, ale s jejím studiem

mohla začít později a otázkou zůstávají i další obory).
Téma práce bylo zadáno H.Zatschkem v rámci semináře středověkých dějin. 9
Úkol autorky disertace byl následující: na základě 11 českých urbářů rozdělit
obyvatelstvo na Čechy a Němce, sledovat procesy počešťování Němců, resp.
poněmčování

jednotlivých

českých

urbářů,

rozdělena

obyvatel. Práce je

u každého

urbáře

do 11 kapitol podle

jsou uvedeny všechny obce

patřící

do

konkrétní oblasti a v každé obci je uveden počet Čechů, Němců, příp. obyvatel, u
kterých nelze

příslušnost

kjedné z národností

užívá pojmu "Unbestimmbare", tedy

určit

"neurčitelní").

pojednání o jménech obyvatel. K disertaci jsou

(autorka pro tyto obyvatele
Na

závěr

každé kapitoly je

přiloženy ještě

mapy s údaji o

národnostním složení obyvatelstva studovaných územÍ.
Maria Ebert dochází ve shrnutí

přiloženém

k disertaci k

závěrům,

které nejsou

nijak překvapivé. Ve středních Čechách převažovalo obyvatelstvo české,
v oblastech
městským

pohraničních německé,

(souvisí s procesem

které bylo

německé

který se uzavírá ve 14. století a v jehož

zároveň především

obyvatelstvem

východní kolonizace ve 12. a 13. století,
důsledku

se

původní

etnická hranice (na

Labi, Sále a Šumavě) mezi slovanským a germánským obyvatelstvem posunovala
Zatschek tuto skutečnost uvádí v přiloženém posudku. Sama autorka se nezmiňuje konkrétně o
zadavateli tématu, přestože to bylo zvykem například v úvodu práce při poděkování vyučujícímu.

9
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stále víc k východu. Zcela v závěru pak uvádí výsledky svého studia urbářů : "Es
ist selbstverstandlich, dass Bohmen zum grosseren Teil von Tschechen besiedelt
war. Trotzdem ist der Anteil der Deutschen recht betrachtlich. Mit dem Ergebnis,
dass 6000 Tschechen rund 1500 Deutsche gegenuberstehen, kann man ein
ungefáhres Bild der nationalen Zusammensetzung des bohmischen Raumes

lil

vorhussitischer Zeit gewinnen."
Posudek vypracoval Heinz Zatschek 30.1. 1941 ,G. Pirchan ho pouze podepsal na
důkaz

souhlasu. Zatschek uznává, že zpracování tohoto tématu vyžadovalo

trpělivost

a píli, Maria Ebert však

urbáře

nezpracovala tak, jak si to

vyučující

představoval: "Sie [ die Bearbeitung - zpracování- L.Ž.] ist in der Anlage nicht so

ubersichtlich, wie ich es vorgeschrieben hatte und 1iess zunachst die gerade hier
so notwendige Genauigkeit bis in die letzte Einzelheit vermissen. Diese Mangel
sind erst beseitigt worden, als die Arbeit am Dekanat bereits eingereicht war. [... ]
Die Scheidung der Hintersassen in Deutsche, Tschechen und Unbestimmbare ist
nun, wie mir scheint, endgiilitg durchgefuhrt, darin und in den Karten liegt der
bleibende Wert der Arbeit." Hlavním
(po

přínosem

upozornění doplněné) rozdělení
chybějící

Zatschek dále kritizuje

obyvatel do

vyvozování

klade autorce otázku, co to znamená pro
objeví Němci rolnického
Disertace byla

přijata,

práce jsou tedy mapy a
tří

závěrů

český

dodatečné

výše uvedených skupin.
ze získaných

údajů (např.

národ, když se na jeho území

původu).

ale ohodnocena pouze jako

dostatečná:

"Ungeachtet der

eingangs betonten Schwierigkeiten und des unleugbar aufgewendeten Fleisses
kann das Gesamturteil nur genugend sein. Davon abgesehen sind aber die Karten
so wichtig, dass eine VerOffentlichung in irgendeiner F orm zweifellos erwiinscht
ware."

9.

EIger

Edith,

Pro seč

7.5.1922,

(Jablonec

nad

Nisou),

Die

BevOlkerungsbewegung in Tannwald 1636-1943, historie + ? , 1944/45,
Zatschek - Muller, Diss D 1244, AUK
Jedná se o jednu z posledních disertací, které byly obhájeny
druhé

světové

války, tato

konkrétně

na

jaře

těsně před

koncem

roku 1945. Jak uvádí ve svém

životopise, nastoupila Edith EIger na filozofickou fakultu

Německé

univerzity

v Praze v zimním semestru 1941/42. Část studia (zimní a letní semestr 1942, resp.
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1943) strávila v Innsbrucku
pokračovala

v Praze.

Disertace

patří

ke

(důvody?),

studiím

Bevolkerungwissenschaft", který se
již

před

druhou

světovou

v zimním semestru 1943/44 už

z oboru
začal

tzv.

"Bevolkerungsgeschichte,

v rámci historického

válkou a v jejím

průběhu

opět

se

těšil

semináře

stále

většímu

rozvíjet
zájmu,

což potvrzují i slova H. Zatschka 10: "Die vorliegende Arbeit gehort zu den
bevolkerungwissenschaftlichen Studien, die sich rein im geschichtlichen Bereich
bewegen und eine Arbeitsrichtung fortsetzen, die im Prager historischen Seminar
vor etwa einem Jahrzehnt eingeschlagen worden ist." Edith EIger v úvodu své
disertace vysvětluje, čím se výše zmíněný obor zabývá

11:

"Standen friiher das

Reich und die Staaten, die es bildeten, Wirtschaft und Kultur [... ] im Vordergrund
der Geschichtsbetrachtung, so ist uns heute das Volk und seine Gruppen selbst das
Primare, wir werten und wlirdigen es als Trager der Geschichte und Schopfer der
Kultur. [... ] Durch unsere Wertung, das Volk als Mittelpunkt des deutschen
politischen Denkens und Handelns- sieht sich die Wissenschaft vor ein neues,
weites Aufgabenfeld gestellt."
Hlavním cílem práce byla analýza vývoje obyvatelstva ve
1636-1943,

především

počet

obyvatelstva,

případná

městě

Tanvald v letech

souvislost se

změnami

klimatu a také národnostní skladba podepřená studiem příjmení obyvatel. Autorka
disertace vysvětluje svůj záměr a použité prameny následujícím způsobem

12 : "

Die vorliegende Arbeit solI einen auf bevolkerungspolitische Gesichtspunkte
beschrankten Uberblick des Wesens und Werdens eines kleinen sudetendeutschen
Gebirgsstadtchens geben. Es konnte die Bevolkerungsbewegung an Hand der
Kirchenbiicher durch mehr als drei hundert Jahre verfolgt werden. Und jeweils
fanden die Ergebnisse der Kirchenbucheintragungen, bzw. der Wandel in der
Bevolkerungsbewegung und -entwicklung weitgehende Erklarung in der
wirtschaftlichen und

sozialen Lage

der zur Untersuchung bestimmtem

Bev51kerungsgruppe. Auch die Zusammenhange zwischen Klimaschwankungen
und der Bevolkerungsentwicklung wurden in Betracht gezogen." Dále se Edith
Elger

zmiňuje

o tom, jakou roli hrají jména obsažená v matrikách

při

její analýze

vývoje obyvatelstva : "Vomamen geben uns die geistige Einstellung einer

Posudek k disertaci z 12.2.1945.
S. Sn.
12 Přiložený výtah z disertační práce.
10
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Landschaft im Wandel der Zeit. Familiennamen ermoglichen Aufschluss uber
Herkunft, Nationalitat, Wanderung der Sippen."
Výsledkem celé práce je pak text opírající se
které dokumentují vývoj

počtu

především

o tabulky a diagramy,

obyvatelstva (národnost, užívaná jména)

v Tanvaldu v uvedeném období.
Posudky k disertaci napsali Heinz Zatschek Gako hlavní zadavatel práce) a Karl
Valentin Muller z Ústavu pro sociální antropologii a biologii národů (Institut ilir
Sozialantropologie und Volkerbiologie). Muller,

původně

profesor

drážďanské

techniky (zabýval se však už na konci 20. let tzv. "Bevolkerungsfrage", tj.
otázkou obyvatelstva a také rasovou hygienou),
filozofickou fakultu roku 1940, aby založil

byl povolán do Prahy na

právě zmíněný

ústav a

rozšířil

tak

rasová studia, která se na pražské univerzitě etablovala ve velké míře.
K posuzování

této

disertace,

která

"Bevolkerungswissenschaft" (viz výše),

spadala

měl

do

oboru

tedy nejlepší kvalifikaci,

13

tzv.

přestože

nebyl historikem.
Hlavním nedostatkem práce, jak uvádí H. Zatschek ve svém posudku z 12.2.1945,
jsou

závěry

Zatschek poukazuje na to, že studovaný materiál není
tyto

počtem

obyvatelstva.

dostatečný

a nedovoluje

o souvislostech mezi kolísáním klimatu a

závěry. Vyučující

nebyl spokojen ani s členěním disertace, protože Edith

Eiger dle jeho slov není první, kdo si zvolil jako téma studii o
v prostoru Sudet a proto

měla

při

vzory, jak

některém

z měst

práci postupovat : "Fur die

Gliederung ihrer Arbeit hatte sie somit Vorbilder, an die sie sich halten konnte.
lm Hinblick darauf, dass nicht vollig neue Wege eingeschlagen und erprobt
wurden, ist ihre Leistung nur mit befriedigend zu bewerten."
Karl Valentin Muller se k tomuto posudku
rozhodně

připojil.

Pouze aktuální téma tedy

nebylo zárukou úspěchu a dobrého hodnocení.

10. Ettel Ernst, 18.12.1916, Cheb, Beitrage zur Siedlungsgeschichte des
Egerer Kreises unter besonderer Beriicksichtigung der Orts-und Flurnamen,
1940/41, Pfitzner- Wostry, Diss D 1048, AUK
Tato disertace je sice uložena v Archivu Univerzity Karlovy,
osobní složka s životopisem, posudky atd., proto postrádá

13

přesto

jí chybí

některé

důležité

Viz Míšková Alena, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, Praha 2002, s.103.
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informace

podobně

jako disertace uložené v Národní

knihovně.

Ernst Ettel zvolil

téma z dějin osídlení jeho rodné oblasti (není výjimkou, viz výše disertace E.Elger
aj.), inspirací mu byl také seminář Josefa Pfitznera, jak se dozvídáme v úvodu

14:

" An dieser Stelle sei mir auch gestattet, meinem verehrten Professor Dr. Pfitzner
zu danken, der mi ch in seinem Seminar auf diese Arbeit aufmerksam gemacht hat,
und mir auch mit Rat und Tat zur Seite stand." V seznamu

pramenů

a literatury

tak najdeme i Pfitznerova díla, ve kterých se zabýval dějinami osídlení.
První polovinu práce

(přesně

68 ze 148 stran)

popisu Chebska (poloha, povrch, vodstvo,

věnoval

půda,

čistě

Ettel

geografickému

zaměřil

klima),

německé

předslovanské,

se na formy

části

osídelní a polností ("Orts- und Flurformen"). Teprve v druhé
popsal historické osídlení Chebska v době

15

disertace

slovanské, v

době

kolonizace a novověku.

Jeho hlavním cílem je zamyslet se nad teorií o
našem území,

konkrétně

původu

v oblasti Chebska - Ettel se

teorií, která vidí dnešní

sudetoněmecké

sudetských

ztotožňuje

osídlení jako

s tzv.

důsledek

Němců

na

kolonizační

velké

německé

kolonizace ve 12. a 13. století. Tato teorie ale dle Ettela nepopírá, že se i po
nástupu

Slovanů

některých

do prostoru dříve obývaného germánskými kmeny mohly zbytky

z nich udržet a znovu pak kolonizovat tuto oblast

vrcholného středověku.

16

Ettel s tímto názorem nesouhlasí

právě

v době

a považuje ho za

snahu nacházet předky dnešních sudetských Němců co nejdále v minulosti

17.

"Abschliessend kann jedoch gesagt werden, dass die moglicherweise in unserem
Gebiet zuruckgebliebenen Germanenreste die slawische Flut kaum uberdauert
haben werden und auch nicht fahig waren, kolonisatorisch zu wirken und, sodass
das

heutige

Deutschtum

im

Egerland

als

Ergebnis

der

Ostdeutschen

Wiederbesiedelung anzusehen ist. Der Gedanke [... ] wird zwar manchem
Heimatpatrioten im alten Sinne nicht gefallen, aber ich glaube, wir konnen eher
stolz darauf sein, dass unsere Vorfahren dieses Gebiet fUr das deutsche Volk
wieder gewonnen haben [... ]."

S. 5.
Die Besiedlung der Sudeten bis zum Ausgang des Mittelalters. D. Hefte fur Volks- und
Kulturbodenforschung, 1930/31. Grundsdtzliches zur Siedlungsforschung. Mitteilungen des 6sterr.
Institutes f. Geschichtsforschung, Bd. 43, 1929.
16 S. 129.
17 Tamtéž.
14
lS
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F
11. Fischer Margarete, 18.11.1915, Falknov (Sokolov), Die Politik Bayerns
nach Osten und Siiden und seine Stellung zum Reich in der Zeit der
Karolinger und Ottonen (840-1024),1937/38, Zatschek - Wostry, Diss D 810,
NK
Věcná

přelomu

a rozsáhlá (202 stran) disertace o politice Bavorska na
středověku

vrcholného

je pozoruhodná svým bohatým seznamem

raného a

pramenů

a

literaturyl8. Jinak je práce popisem událostí ve výše uvedeném období, které je
rozděleno

do dvou fází - "Bavorsko za vlády

Karlovců"

a "Bavorsko jako

vévodství", které vzniká podobně jako další kmenová vévodství (Sasko, Švábsko,
Lotrinsko) v průběhu 9. století s postupujícím rozpadem moci
"Bavorsko jako vévodství" se zabývá i

dějinami

dynastie (919-1024), kdy se bavorští vévodové

Karlovců.

Kapitola

Bavorska za vlády otonské

účastnili

tažení proti

Slovanům

(vláda
Jindřicha

I.

slovanských

Ptáčníka).
kmenů

Bavorsko sehrálo

důležitou

úlohu také

( s výjimkou Velké Moravy, jejíž

vladař

při

christianizaci

Rastislav požádalo

byzantskou křesťanskou misii).
V závěru disertace její autorka uvádí

19:

"Bayem hat um sich herum einen Kranz

von Uindem dem Slawentum abgenommen und dem deutschen Volk gewonnen,
es hat den Grossteil jener Gebiete erworben, auf denen sich spater Oesterreich
erhob. Auch die Leistungen des bayrischen Stammes auf dem Gebiete der
Christianisierung und Kolonisation sind unverganglich geblieben."

12. Florer KarI, 19.11.1915, Vejprty, Studenten aus den SudetenHindern an
den deutschen UniversWiten im Mittelalter, historie, klas. filologie, filozofie,
dějiny umění,

1939/40, Zatschek- Wostry, Diss D 975, AUK

Autor disertace, celým jménem Karl Roman Maria Florer, byl
s mnoha zájmy. Ve svém životopise uvádí, že po

maturitě,

zřejmě člověk

kterou vykonal

v březnu 1934 na státním gymnáziu v Erfurtu , absolvoval dva semestry na
univerzitě

v Innsbrucku (chybí

němčina, angličtina,

přesná

datace, zapsáno však více

oborů-

historie,

filozofie, jeden semestr také teologie), od zimního semestru

18 Seznam obsahuje mj. díla Bertholda Bretholze, Václava Novotného, Josefa Pekaře, Wilhelma
Wostryho.
19 S.202.
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1936/1937 byl
v Praze, o rok
mnoho

oborů-

semestrů.

mimořádným posluchačem
později

se stal

teologické fakulty

řádným posluchačem

historie, klasická filologie,

Německé

fakulty filozofické

dějiny umění,

univerzity

(opět

uvádí

filozofie), kde studoval 6

Pouze zimní semestr 1938/1939 absolvoval na univerzitě v Lipsku.

Dá se s nadsázkou

říci,

že téma

disertace možná i trochu koresponduje

s průběhem studia Karla Florera. Jeho cílem bylo totiž zjistit

počty studentů

pocházejících ze Sudet (Němců i Čechů), kteří v době středověku studovali na
německých

univerzitách. Hlavním pramenem mu byly matriky jednotlivých

univerzit, jejichž vedením, jak vysvětluje Florer
zástupce, v některých
Rýnem).

Před

případech

20,

byl pověřen rektor, resp. jeho

také univerzitní pedel (univerzita v

Kolíně

nad

zapsáním do takové matriky musel student odevzdat určitý poplatek

a přísahou se zavázat k věrnosti univerzitě a respektování jejích privilegií.
Florer studoval matriky celkem 12 univerzit (Erfurt, Leipzig, Wittenberg,
Rostock, Greifswald, Franfurt an der Oder, Koln, Heidelberg, Freiburg,
Ingolstadt, Tubingen, Krakau). Univerzita ve Vídni, kterou
mnoho

studentů

jistě navštěvovalo

ze Sudet, nemohla být zpracována. Toho lituje i HeillZ Zatschek

ve svém posudku k disertaci: "Man wird bedauern, dass die Ausgabe der Wiener
UniversiHitsmatrikeln noch nicht erschienen ist. Denn da ist eine groBe Lucke
offen geblieben." Výsledné počty
dobře

studentů

jsou zakresleny do map, ve kterých lze

sledovat podíl jednotlivých oblastí na zahraničním studiu.

Celkově

některé

hodnotí Zatschek práci Karla Florera

výsledky mohly být analyzovány

pozitivně,

podrobněji:

i kdyz

připouští,

že

"Mit groBem FleiB hat der

Verfasser uberpruft, wieviele Studenten aus den SudetenHindern bis zur Mitte des
16. Jhs. an deutschen Universitaten immatrikuliert hatten, und sich bemuht,
Deutsche und Tschechen von einander zu trennen. [... ] Die Ergebnisse konnten
no ch vertieft werden."

13. Forberger Irene, 7.12.1918, Spišská Nová Ves, Deutschland-Frankreich
1871-1873, 1940/41, Ernstberger- Zatschek, Diss D 1074, AUK

Autorka disertace

ukončila

studium reálného gymnázia ve Kežmaroku na

jaře

1936 a hned v následujícím zimním semestru nastoupila na Německou univerzitu
v Praze. Mezi dokumenty chybí seznam

20

S. ll.
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navštěvovaných přednášek

a

seminářů

,

takže se lze pouze dohadovat, z jakých důvodů zvolila lrene Forberger právě toto
téma,

neboť

Předmětem

se o tom nezmiňuje ani v úvodu, jak bývá zvykem.
práce jsou vztahy mezi

Německem

a Francií v období meZI

vyhlášením míru ve Franfkfurtu nad Mohanem (10.5.1871), který

uzavřel

prusko-

francouzskou válku a odchodem německých vojsk z francouzského území (1873).
lrene Forberger

rozdělila

práci tak, že nejprve byly

představeny

(jako hlavní zástupci Bismarck a Thiers) a pak teprve
Německa vůči

Francii, resp. Francie

vůči Německu.

- muselo k němu po válce dojít,

otázka vztahu

Celé období po

frankfurtského míru je charakterizováno prohloubením
rozporů

řešena

jednající osoby

uzavření

francouzsko-německých

nově vytvořené Německé císařství

získalo rozhodující mocenské postavení v Evropě, Francie navíc ztratila AlsaskoLotrinsko. Bismarck, který
snažil

čelit

očekával

snahu o odplatu z francouzské strany, se jí

mezinárodní izolací Francie a podporou francouzské republiky a

koloniální politiky.
Anton Emstberger vyhotovil posudek k práci 9. března 1941, Heinz Zatschek ho
podepsal

15.března.

stanovila, jako

Ernstberger

náročný

pozitivně

hodnotí cíl, který si studentka

a píli vyžadující úkol : ,,[ ... ] das aus den Quellen

herauszuarbeiten und darzustellen war oft eine míihsame und schwierige, immer
aber lohnende und dankbare Aufgabe. [... ] lm einzelnen der neugewonnenen
Erkenntnisse wie im ganzen der von ehrlicher Hingabe an die Sache getragenen
Darstellung, die allerdings nicht immer gleichwertig gut gelang, ist die Arbeit eine
tíichtige, anerkennenswerte Leistung."

G
14. Gerlich Wilhelm, 23.9.1915, Svitavy, Die Geschichte der Familie
Henlein, 1938/39, Zatschek - Ernstberger, Diss D 887, NK
Jedná se o jednu z nejzajímavějších disertaCÍ tohoto seznamu. Její autor byl
pověřen přímo

rodiny

21:

Konradem Henleinem, aby pro

něj

sestavil úplný rodokmen jeho

"Vor allem danke ich dem Gauleiter Dr.e.h. Konrad Henlein, daB er mir

sein Vertrauen geschenkt hat und mich mit der Erforschung seiner Familie
beauftragte. Nur so war es mir maglich, das vollkommen verstreut liegende
sippenkundliche Material zu sammeln und rur eine Doktorarbeit zu verwerten.
Zl

Předmluva disertace, nečíslováno.
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Mein besonderer Dank gilt auch dem Herrn Univ. Prof. Dr. H.Zatschek, welcher
mir das Werkzeug gab, um den verschiedenartigen Stoff zu meistem und der
durch die standige Ueberwachung meiner Arbeit den Hauptanteil am Gelingen
hat. "
Disertace má 145 stran a 4 zvláštní rodokmeny (1. klasický, 2. statistický přehled
dat úmrtí, 3. náboženská

příslušnost-

evang.- luteránská x

římsko-katolická,

4.

sociologický- povolání vykonávaná v průběhu staletí příslušníky rodiny). Autor se
nejdříve

poté

zabývá rozborem

přistupuje

k popisu

pramenů,
životů

postupem práce, vznikem jména Henlein a

jednotlivých
při

životopisem Konrada Henleina. Již
k dispozici velké množství materiálu

předků,

který se uzavírá

zahájení práce

22:

měl

právě

Wilhelm Gerlich

"AIs ich meine Forschungen begann,

hatte ich schon viel unverarbeitetes und teilweise verarbeitetes Material zur
Verrugung. Gauleiter Konrad Henlein, der sich schon nahezu 11 Jahre mit
Sippenforschung beschaftigt hat, besass bereits von allen seinen lebenden
Verwandten die Lebenslaufe, Bilder und Briefe."
Kapitola o Konradu Henleinovi je oslavou jeho zásluh o politické sjednocení
sudetských Němců (což se

podařilo

mj. i vytvořením

Sudetoněmecké

fronty - Sudetendeutsche Heimatfront - roku 1934, která se o rok
Sudetoněmeckou

vlastenecké

později

stranou - Sudetendeutsche Partei). Autor disertace

stala

hovoří

o

nástupu Henleina jako o zásahu v pravou chvíli 23: "Die politischen Fuhrer waren,
soweit sie nicht in tschechischen Kerkem sassen, geflohen und ohne politische
Fuhrer war die deutsche Volksgruppe. Konrad Henlein wusste, welche
Verantwortung auf ihm lastete. Er legte den Posten des Verbandtumwartes nieder
und begann den Kampf um die politische Einigung des Sudetendeutschtums. [... ]
Erst uber das geeinte Sudetendeutschtum ruhrte der Weg ins Grossdeutsche
Reich. [... ] lm neugeschaffenen Gau Sudetenland wurde Konrad Henlein Gauleiter
der NSDAP und Reichskommisar. Er ist also weiterhin von Adolf Hitler mit der
Flihrung des Sudetendeutschtums beauftragt worden; eine Ehrung, die zugleich
eme

Anerkennung

seiner

grossen

Verdienste

um

die

Einigung

des

Sudetendeutschtums ist."
Závěrem zdůrazňuje,

že

dějiny

celého národa jsou souhrnem

rodin (což odpovídá trendu tehdejší
22
23

sudetoněmecké

S. 8.
S. 1l7 .
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dějin

jednotlivých

historiografie, která se ve

velké míře soustředila na dějiny obyvatelstva)

24: "

[lch] habe [... ] an diesen

wenigen Beispielen schon gezeigt, dass sich die Geschicke unseres Volkes in
jeder Familie widerspiegeln und dass andererseits die Geschichten vieler, vieler
deutscher Familien die eigentliche Geschichte unseres Volkes sind."
Posuzovateli práce byli H. Zatschek a A. Emstberger, jejichž posudky však
bohužel nejsou k dispozici (disertace uložena v NK).

Stejně

tak chybí životopis

autora, který by mohl poskytnout zajímavé informace a pomoci

odpovědět

proč

si Henlein vybral právě W. Gerlicha pro sestavení rodokmenu.

15.

Gold Wilhelm, 3.6.1915, Dolní Dlouhá

na to,

Loučka (Morava- Olomouc),

Liudolf, Ottos d. Gr. Sobn , 1939/40, Zatscbek - Pirchan, Diss D 936, AUK
Disertace Wilhelma Golda je v archivu uložena bez osobní složky. Jedná se o
biografii Liudolfa Švábského, syna Oty I. Velikého, zpracovanou na základě
velkého množství

pramenů.

detailní a úplný obraz o

Po obsahové stránce je disertace velmi

Liudolfově životě.

práce základní nedostatek - v textu nejsou
čtení

nelze jednotlivé kapitoly rozeznat,

věcná, přináší

Po stránce formální vykazuje však
označeny začátky

přestože čísla

kapitol, takže

při

začátků

kapitol jsou

o tom, že mu téma nebylo

doporučeno

stran

uvedena v obsahu disertace.
V předmluvě se Wilhelm Gold
nebo

zadán025 :

"Vielmehr

zmiňuje

bekundete

ich

schon

beim

Studium

der

mittelalterlichen Geschichte groBes lnteresse fUr diese historische Personlichkeit,
die mich immer mehr fesselte, bis ich mich kurzerhand entschloss, mich im
Rahmen einer Dissertation damit eingehender zu befassen."
Autor práce si klade za cíl
svého otce. Do

dějin

představit

Liudolfa nejen jako rebela, který se zradil

se totiž Liudolf zapsal

právě

vzpourou proti Otovi I.

Velikému v letech 953-954. V disertaci Wilhelma Golda má být ale podán "pravý
obraz"

26

Liudolfovy osobnosti : "Meine Pt1icht wird es also sein, aus den

historischen Quellen herauszuholen, was nur moglich, ohne freilich des ofteren
eine Kritik der

Glaubwťirdigkeit

der Quelle ausser Acht zu lassen, geistig-

psychologische Zusammenhange zu erfassen, nicht zuletzt die Ansichten neuerer
Forscher zu erortem und auch meine personliche Stellungnahme zu manchem
S.l31 n.
S.l.
26 S.2.
24
25
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anzuflihren, um ein moglichst wahres Bild von Liudolf zu erhalten." Po
disertace je možno
vyučujících

16.

říci,

přečtení

že její autor splnil stanovený úkol. Chybí pouze posudek

obsahující přesné hodnocení.

Goldberg Robert, 12.7.1908, Varnsdorf, Flottenfrage und der

Risikogedanke 1912-1914, 1939/40, Ernstberger - Pfitzner, Diss D 982, AUK

Po

maturitě

na gymnáziu v Rumburku (datum není v životopise uvedeno)

vystudoval Goldberg právnickou fakultu
semestru 1937 se zapsal ke studiu na

Německé

fakultě

univerzity v Praze. V letním

filozofické, které

ukončil

v prvním

trimestru 1940.
Disertace se zabývá událostmi
otázkou

námořního

těsně před

Německa.

zbrojení

světovou

první

Dva hlavní pojmy

válkou,

důležité

jsou uvedeny už v jejím názvu: "Flottenfrage" (otázka výstavby

konkrétně

pro tuto práci

námořní

flotily)

a "Risikogedanke" (riziková teorie). Oba pojmy pochází z programu admirála
Alfreda von Tirpitze o budování válečného
90. let 19. stol (1898). Tirpitz

zdůvodňoval

možného napadení (riziková teorie).
zatěžoval

případná

vztahy

Německa

jednání o

loďstva,

který prosazoval už od konce

nutnost

Německý

námořního

program

zbrojení rizikem

námořního

zbrojení

a Británie a veškeré pokusy o urovnání sporu i

dohodě

mezi Berlínem a Londýnem ztroskotala. Robert

Goldberg pak ve své disertaci, která navazuje na jeho seminární práci o Alfredu
Tirpitzovi, analyzuje

právě

tato jednání a nevyhnutelný

počátek

války v letech

1912-1914.
Hlavní posuzovatel práce, Anton Ernstberger, byl

mimořádně

spokojen s jejími

výsledky: "Jedenfalls darf die Arbeit als eine selten reife Frucht weitausholender
und tiefgreifender Forschungen auf dem schon so mannigfach bestellten Felde der
Vorkriegsgeschichte gelten. Sie ist eine in jeder Hinsicht ausgezeichnete
Dissertation." Josef Pfitzner se k posudku
Gutachten ano Prag,

14.6.1940." 1'ak

připojil:

"Ich schlieBe mich diesem

jednoznačně

pozitivní posudek se u

disertací objevuje jen zřídka. Kvalita zpracování a zralost uvažování jejího autora
jistě

souvisely nejen s věkem ale také s tím, že Goldberg už jedno studium

s úspěchem absolvoval.
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17. Giinzl Hildegard, 6.1.1914, Teplice-Šanov, Eger und das Reich in den
Hussitenwirren von 1420 bis 1427, 1937/38, Zatschek - Wostry, Diss D 825,

NK
Další z disertací, ve které se její autorka zabývá

dějinami

Volbu tématu vysvětlila hned v úvodu práce

27

:

oblasti, odkud pochází.

"Meine Vorliebe fUr die

Geschichte des Mittelalters im allgemeinen und dabei wieder fUr die Geschichte
der engeren Heimat im besonderen bewog mich, dieses Thema zu behandeln und
damit vielleicht einen kleinen Beitrag zur Heimatgeschichte zu geben." Hildegard
Gunzl analyzovala vývoj
německého

města

Chebu v letech 1420- 1427,

katolického Chebu k husitům na jedné

straně

především

a k říši na

straně

V seznamu pramenů a literatury byla vzhledem k tématu zastoupena díla
historiků

28,

vztah
druhé.

českých

vedle nich nechyběly ani práce historiků vyučujících na Německé

univerzitě v Praze. 29

Hildegard Gunzl

dospěla

k závěru, že

nebezpečí,

které Chebu

během

husitských

válek hrozilo, posílilo snahu a přání obyvatel tohoto města náležet k říši

30 : ,,[ ... ]

dass durch die Gefahr, die der Stadt in den Hussitenkriegen drohte, ihre Burger
sich immer mehr an das Reich anlehnten und sowohl bei ihnen als auch im Reiche
selbst das ZugehorigkeitsgefUhl immer lebendiger und starker wurde."

H
18. Hainz Josef, 20.6.1914, Mlýnec (Tachov), Geschichte des Haider
Herrschaftsgebietes, historie, latina , 1939/40, Ernstberger -Wostry, Diss D

967, AUK
Stručný

životopis, jeden z dokumentů přiložených k této disertaci, obsahuje pouze

informaci o tom, že Josef Heinz zahájil studium na

Německé univerzitě

v Praze

v zimním semestru 1935/1936 a zapsal si historii jako hlavní obor vedle latiny. Ve
druhém z dokumentů, seznamu navštěvovaných přednášek a seminářů, je na konci
poznámka se

sdělením,

které Hainz v životopise neuvedl

(záměrně?):

"Der

S. I (Einleitung).
28 Citace ze seznamu pramenů a literatury, s. 95. : [ ... ] Palacky Franz, Geschichte von B6hmen, Band 3,
Prag 1851; Pekař Josef, Žižka ajeho doba,Band III, Prag 1930; [... ] Tomek Václav Vladivoj, Dějepis
Města Prahy, Prag 1899[ ... ].
29 Pfitzner Josef, Grossfilrst Witold von Litauen als Staatsmann, BrUnn, Prag, Leipzig, Wien 1930;
Wostry Wilhelm, Das Deutschtum B6hmens in der Hussitenzeit, I. deutschen Volksfreund, Prag 1926;
Zatschek Heinz, Kaiser Sigismund 1 Gesta/ter Deutscher Vergangenheit, Potsdam - Berlin 1937.
30 S. I (Zusammenfassung).
27
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akademische Senat der Deutschen Universitat in Prag hat in der Sitzung vom 22.
November 1937 [... ] den Beschluss gefasst, uber den Kandidaten wegen schwerer
Verfehlung gegen akademische Zucht und Ordnung die Strafe der Verweisung
von der Universitat auf ein Semester zu verhangen,"

Zmíněné vyloučení

se týkalo

hned následujícího období, tedy letního semestru 1938. Jakým konkrétním
způsobem

se student provinil proti akademickému

řádu,

nebylo možné

z dokumentů blíže zjistit.
Samotná disertace je podrobným popisem
Tachova

před

rokem 1650

(konkrétně

rodů,

které byly majiteli panství Bor u

od poloviny 13. století),

pozdější

vývoj

panství shrnuje poslední kapitola . Zatímco po obsahové stránce je práce
vynikající
lze

(pečlivý

označit

číslování

a detailní rozbor a zpracování pramenů), po stránce formální ji

bez nadsázky za zcela nevyhovující. Disertaci totiž chybí jakékoli

stran a je proto velmi

nepřehledná. Ačkoli

je

rozčleněna

do

pěti

které jsou uvedeny v obsahu na jedné z úvodních stran, není možné

kapitol,
začátky

kapitol rychle dohledat. Dalším nedostatkem jsou odkazy na prameny uvedené
přímo

v textu místo v poznámce pod čarou.

Z jakých

důvodů

vysvětluje

by taková práce mohla být

přijata

jako podklad ke zkoušce

ve svém posudku z 2.7.1940 prof. Anton Ernstberger: "Ein Nachteil ist

es jedenfalls, dass die Zitate und Quellennachweise in den laufenden Text
hineingestellt wurden, statt dass sie als Anmerkung unter dem Strich erschienen.
Das ist wohl der einzige aussere Mangel der an sich guten Arbeit, die mit grossem
Fleiss und viel Liebe einen schwer erfassbaren Stoff gesammelt und nicht ohne
Geschick zur Darstellung gebracht hat. Den Erfordernissen fur eine Dissertation
ist durchaus Genuge getan." Ani Wilhelm Wostry, druhý posuzovatel, nebyl proti
přijetí

disertace, což potvrdil podpisem citovaného posudku.

19. Hajek Eleonore, 22.5.1915, Chabařovice (Ústí nad Labem), Die
Hofkapelle der

Přemysliden

bis 1253 , 1938/39, Zatschek - Wostry, Diss D

866,NK
Autorka této práce se zabývá vývojem "dvorské kaple" (Hofkapelle), tedy
pozdější

dvorské

kanceláře,

v průběhu 11.-13. století,

konkrétně

za vlády

Vratislava II. (1061-1092), Vladislava II. (resp. Vladislava I. 1140-1172),
Přemysla

I. Otakara (1197-1230) a Václava I. (1230-1253). V seznamu pramenů a
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literatury uvádí

řadu děl českých autorů,

mj. Václava Novotného, Františka

Palackého, Václava Vojtíška, vedle nich pak "povinné" práce

německých

historiků Bertolda Bretholze, Wilhelma Wostryho a Heinze Zatschka. 31

Eleonore Hajek popisuje v celé disertaci vznik a úlohu "dvorské kaple" , dále její
příslušníky

a jejich národnost, pokud je možno ji

(Hofkapelle) vznikala z duchovních,

kteří

určit.

"Dvorská kaple"

byli v okolí panovníka,

nejschopnější

z nich se stali politickými vyslanci, ostatní pracovali na zhotovování listin

(členy

dvorské kaple tak byli kaplané, notáři, písaři a kancléř).32 Poprvé se titul kaplan
objevuje za vlády Vratislava II., o "dvorské kapli" je pak možno mluvit v

době

Vladislava II. (1.), kdy její příslušníci nejsou pouze duchovními, ale i dvorskými
, v d 'k
ure
nI y. 33
Velké zastoupení ve dvorské kapli měli také Němci. Některé
z manželek

přemyslovských panovníků

německého původu

a přivedly

a přinášeli podněty
z prostředí říše , které často přispěly k lepšímu chodu dvorské kaple. 34 V závěru
s sebou schopné muže,

kteří

byly totiž

se mohli stát dvorskými

disertace shrnuje Eleonore Hajek úlohu

úředníky

Němců při tvorbě přemyslovské

dvorské

kaple 35: "In Bohmen waren es Deutsche, die den Přemysliden ihre Hofkapelle
nach deutschem Muster ausgestalteten und sie zu ihrer wahren Bedeutung
ausbauten. Sie haben den bohmischen Konigen und Herzogen, sei es in der
Aussenpolitik oder in der inneren Verwaltung, ratend zur Seite gestanden und sich
durch ihre Leistungen und Taten Anerkennung und Achtung am bohmischen Hofe
erworben. "

20. Hanisch Wilhelm, 29.7.1915, Rokytnice, Die Einwohnerschaft von
Rokinitz 1636-1939. Eine volksgeschichtliche Untersuchung , 1939/40,
Zatschek- Wostry, Diss D 1160, NK
Tato disertace z oboru

dějin

obyvatelstva (Volksgeschichte) se zabývá,

podobně

jako některé z již uvedených 36, vývojem národnostního složení obyvatelstva
v rodném

městě

autora disertace, zde

konkrétně

v Rokytnici v Orlických horách.

Viz seznam pramenů a literatury, není číslován.
Viz s. 69.
33 Tamtéž.
34 Viz s. 80.
35 s. 82.
36 Srv. Eiger Edith, Die Bevolkerungsbewegung in Tannwald 1636-1943, Diss D 1244, AUK, Ettel
31

32

Ernst, Beitrage zur Siedlungsgeschichte des Egerer Kreises unter besonderer Beriicksichtigung der Ortsund Flurnamen, Diss D 1048, AUK.
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opět

Práce o 112 stranách je po formální stránce
seznam
straně

pramenů

slabá, chybí jí zcela obsah i

a literatury. Prameny jsou uvedeny po dlouhém úvodu až na

15, literatura pouze v jednotlivých poznámkách pod čarou.

Přímo

v textu je

také velké množství fotografií a grafů.
Pro napsání této práce uvedl Wilhelm Hanisch následující důvody

37:

"Vorliegende Arbeit wurde in den Herbstmonaten 1939 fertiggestellt. Die
Vorarbeiten reichen aber in die Endzeit des scharfsten Nationalitatenkampfes um
das deutsche Adlergebirge zurUck. [... ] Diese Arbeit, die die Entwicklung der
Bevolkerung fUr dreihundert Jahre klarstellt, erwuchs aus der Notwendigkeit, dem
deutschen Standpunkt sichere Grundlagen zu geben. Die Anregung zur
vorliegenden Arbeit verdanke ich meinem hochverehrten Lehrer, Herrn
Univ.Prof.Dr. Heinz Zatschek, dem ich fUr die Forderung und UnterstUtzung zu
herzlichem Danke verpflichtet bin."
Práce popisuje vývoj

počtu německého

a

s politickou situací, ale také klimatickými
nejhorší období z hlediska

českého
změnami

počtu německého

považuje počátek 20. století

38 :

obyvatelstva v souvislosti
a

příp.

epidemiemi. Za

obyvatelstva Hanisch

jednoznačně

"Seit 1910 stieg die Zahl der tschechischen

BevOlkerung rasch an, wahrend die Deutschen wieder in der Fremde Arbeit und
Brot suchten. [... ] Das Deutschtum und das deutsche Geprage der Stadt wurde von
Jahr zu Jahr starker gefáhrdet[ ... ]." Obrat ve vývoji
odstoupení

pohraničních

oblastí

Německu

na

autora disertace to byl velmi šťastný okamžik

základě

39 :

přinesl

až podzim 1938 a

Mnichovské dohody. Pro

"Die Oktobertage des Vorjahres

brachten fUr die Deutschen in Rokitnitz die grosste Freude. Die Tat des Fuhrers
hatte

unsere

Heimat

von

der

Tschechenlast

befreit.

Das

arme

Adlergebirgsstadtchen ist wieder deutsch!" Hanisch se dále ve své práci zabýval
otázkou, jakou budoucnost má německé obyvatelstvo Rokytnice po osvobození od
"nadvlády Čechů"

40.

Upozornil na klesající porodnost a tedy i počet dětí, které by

měly právě zmiňovanou

národu s výzvou

37

"Wir Menschen im Adlergebirge mussen wieder den Mut

Předmluva k disertaci, nečíslováno.

S.
39 S.
40 S.
41 S.
38

41 :

budoucnost zajistit, a proto se v závěru obrací ke svému

14.
14.
107.
107 n.
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zum Leben gewinnen, aus dem Glauben an unser Volk, an die Aufgaben, die es
nach dem Wi11en des Flihrers no ch zu erfii11en hat."
Posudky k práci bohužel nejsou k dispozici, je však srovnatelná s výše uvedenou
disertací Edith EIger
posuzovatelem byl,

42,

stejně

která vznikla o pět let později a jejímž hlavním
jako v tomto případě, Heinz Zatschek.

21. Hanke Alfred, 6.5.1918, Ústí nad Labem, Die Entwicklung der
nationalen Bewegung in Aussig von 1848-1914 , 1940/41, Wostry -

Emstberger, Diss D 1045, AUK
Přestože

je disertace uložena v Archivu Univerzity Karlovy, chybí veškeré

doplňující

dokumenty,

především

životopis a posudek. Alfred Hanke se zabýval

vývojem vztahu Čechů a Němců v Ústí nad Labem od revoluce roku 1848/49 do
vypuknutí první

světové

války. Autor práce analyzuje všechny významné

mezníky tohoto období- návrat

českých poslanců

do

říšské

rady (1879), vládu

hraběte

Eduarda Taaffa (1879-1893), punktace (1890), Badeniho jazyková

nařízení

(1897) a volby do říšské rady podle nového zákona (1907).

Jedná se o věcnou analýzu, i když je pochopitelná sympatie k německému národu
a kritika

českých požadavků.

úvod a závěr. Dá se ale
zpracování

pramenů

Po formální stránce

předpokládat,

opět

nedostatky, chybí zcela

že by disertace byla vzhledem k pečlivému

a literatury hodnocena

dobře

( lze porovnat s prací Josefa

Hainze43 ).
22. Hartmann Irmgard, 2.2.1915, Opava, Das Gottesurteil und Gottes
Eingreifen in das Leben des mittelalterlichen Menschen , 1937/38, Zatschek-

Pirchan, Diss D 803, NK
Velice zajímavá disertace z oboru

středověkých dějin,

jejíž autorka si v úvodu

stanovila následující cíl : "Die vorliegende Arbeit hat sich zur Aufgabe geste11t,
die Einste11ung des mittelalterlichen Menschen zu Gott einer naheren Betrachtung
zu unterziehen. Als besonders kennzeichnende Erscheinung des gottlichen
Eingreifens ist das Gottesurteil anzusehen. Das Ziel dieser Arbeit sol1 es sein,
Karolinger- und Ottonenzeit nach diesen Gesichtspunkten zum Gegenstand einer

42

Eiger Edith, Die Bevolkerungsbewegung in Tannwald 1636-1943, Diss D 1244, AUK.

43

Hainz Josef, Geschichte des Haider Herrschaftsgebietes, Diss D 967, AUK
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naheren Untersuchung zu machen".44 Středověký člověk považoval za nejvyššího
ochránce právního
tzv.

boží

soudy,

germánského a

řádu

Boha, jehož zásahy do právního procesu

které

patřily

raně středověkého

k nejdůležitějším
procesu. Také

představovaly

důkazním

přírodní

prostředkům

katastrofy, nemoci,

epidemie a hladomor byly považovány za spravedlivý boží trest, který lidem
náležel za jimi spáchané

hříchy.

Tento postoj k Bohu byl

"zvlášť

charakteristický

pro politické dějiny". 45
Irmgard Hartmann shrnuje v zácěru práce úlohu božích

soudů (tzv.ordálů)

:

"Ebenso griff man, wenn andere Beweismittel fehlten, zum Gottesurteil. In
Verwendung standen die verschiedensten Arten von Ordalen, durch die der
Beweis ilir die Richtigkeit einer Behauptung erbracht werden sollte. In der
Karolinger- und Ottonenzeit werden besonders die Feuer- und Wasserprobe
erwa"hnt.,,46
Disertace je i po formální stránce velmi dobrá

(přehledné členění, důkladný

seznam pramenů a literatury), což nemuselo být pravidlem. 47

23.

Heimann

Viktor,

23.9.1915,

Stará

Červená

Voda,

(Jeseník),

Lebensbeschreibung Karlmanns, des a1testen Sohnes Ludwigs des Deutschen,
1938/39, Zatschek - Wostry, Diss D 885, NK

Disertace Viktora Heimanna je pokusem o první biografii nejstaršího syna
Ludvíka
dějiny

Němce,

raného

Karlomana (829-880), zhodnocení jeho

středověku, konkrétně

východofranské

činů

a významu pro

říše. Nejvýznamnějším

obdobím Karlomanova života byla dle autora disertace léta 856 - 865, resp. 876880, kdy byl nejprve správcem a

později

králem Bavorska a k němu náležejících

jihovýchodních marek. 48 Práce je shrnující biografií, nepřináší překvapivé závěry.

24.

Heisinger Wilhelm, 19.11.1914, Cheb, Die Egerer Klosteuerbiicher als

Quellen fiir die Bevolkerungs- und Wirtschaftsgeschichte des Egerlandes im
spaten Mittelalter , 1938/39, Wostry - Pfitzner, Diss D 859, NK
Vorwort, nečíslováno.
S. 108.
46 S. 109.
47 Viz disertace Hanke Alfred, Die Entwicklung der nationalen Bewegung in Aussig von 1848-1914,
44
45

Diss D 1045, AUK.
48

Viz s. 46nn. a 80nn.
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Práce Wilhelma Heisingera zapadá velmi
disertací - jako téma si totiž autor zvolil
středověku,

pozdního

konkrétně

dobře

dějiny

svým tématem do

řady

ostatních

obyvatelstva a hospodářské

dějiny

vývoj v oblasti Chebska, odkud pocházel.

Disertace je po obsahové i formální stránce vynikající, první svazek práce
doplněn

obsahující vlastní text je
fotografií,

diagramů

základě

hospodářských

dějin

Chebska v pozdním

se staly Wilhelmu Heisingerovi tzv. Klosteuerbi.icher, na jejichž
vyměřovala

se

řadou

a map.

Hlavním pramenem pro analýzu
středověku

druhým, samostatným svazkem s

příjmy města

v nichž se evidovaly

daň)

tzv. Klosteuer (zemská

Chebu z této

obcím v oblasti Chebska a

daně,

jejíž význam

vysvětluje

autor disertace takto: " Zu den wichtigsten Rechten der Stadt Eger geh5rte das
[... ]

Steuerrecht.

lm

Gegensatze

zu

anderen

Reichsstadten,

deren

Besteuerungsrecht sich nur auf die Stadt bezog, hatte die Stadt Eger jedoch auch
das Recht, das um die Stadt Eger gele gene Land, das Egerland zu besteuern. Diese
Steuer wird als Klosteuer oder Landsteuer bezeichnet."

49

Heisinger se v disertaci

zabýval vymezením prostoru v oblasti Chebska, v němž byla tato zemská
uplatňována

knih pro

a ve dvou nejrozsáhlejších kapitolách vyhodnocením

dějiny

obyvatelstva a

obyvatel, právní postavení

hospodářské dějiny. Konkrétně

sedláků

a vlastnické

poměry

údajů

daň

z berních

analyzoval

počet

na Chebsku v pozdním

středověku.

Posudky, které bohužel nejsou k dispozici, by
kladně,

zřejmě

hodnotily disertaci velmi

kvalitou zpracování je na stejné úrovni jako práce Roberta Goldberga,

která se však věnuje tématu zcela jinému.

50

25. Hemmerle Josef, 12.12.1914, Hora sv. Šebestiána (Chomutov), Nikolaus
von Laun, erster Professor der Prager Karls-Universitat, teologie, historie,
1941/42, Wostry? Winter, Diss D 1116, AUK
Josef Hemmerle se po
teologické fakulty
teologii se

věnoval

na filozofické
49
50

maturitě

Německé

sedm

fakultě.

Chomutově

stal studentem

univerzity v Praze v zimním semestru 1934/35 a

semestrů.

Na

na gymnáziu v

přelomu

Vedle toho

navštěvoval

historické

přednášky

let 1938/1939 absolvoval jeden semestr na

S. 2.
Goldberg Robert, Flottenfrage und der Risikogedanke 1912-1914, Diss D 982, AUK.

75

státní Filozoficko- teologické vysoké škole v Regensburgu , veškerá studia pak
přerušil a věnoval se funkci v komunální správě Hory sv. Šebestiána. V říjnu roku

1939, jak Hemmerle dále uvedl ve svém životopise, se účastnil polního tažení do
Belgie a Francie. O rok

později

byl z armády

uvolněn,

aby

dokončil

studia: "lm

Herbst 1940 konnte ich flir Studium beurlaubt werden, studierte an der
Philosophischen Fakultat an der Deutschen Karls' Universitat in Prag und setzte
meine geschichtlichen Studien fort.,,51
Obsahem disertace je podrobná biografie Mikuláše Lounského, prvního profesora
Karlovy univerzity. Hemmerle popsal situaci v Čechách ve 14. století, dále život
Mikuláše Lounského, jeho postavení v rámci
univerzity a také jeho literární

činnost.

řádu

augustiniánů,

v rámci

Posuzovatelé práce, Wilhelm Wostry a

Eduard Winter, byli spokojeni s množstvím zpracovaných

pramenů

a tedy

podrobným popisem života Mikuláše Lounského. Jisté problémy však viděli nejen
po obsahové, ale i formální stránce. Eduard Winter se

vyjádřil

takto: [... ]

"Hemmerle ist freilich in seiner Arbeit nicht der Gefahr jeder Erstlingsarbeit
entronnen, die Bedeutung seines Helden [... ] zu

ťiberschatzen.

Auch neigt er zu

einer pathetischen Sprache, die dem Gegenstand nicht v611ig angemessen ist. [... ]
Lobend erwahnt werden muss die umfassende Heranziehung von Quellen und
Literatur, auch der fremdsprachigen. Freilich sind die Literaturangaben in einigen
Werken nicht vollstandig [... ].,,52

1 přes zmiňované nedostatky udělil Winter

známku "velmi dobrý"a

doporučil,

práce dána do tisku a

zveřejněna,

pokud budou chyby
protože je

odstraněny,

"příspěvkem

k

aby byla

dějinám

naší

univerzity".53 Naopak druhý vyučující, Wilhelm Wostry, ohodnotil ve svém
posudku disertaci

stupněm

"dobrý",

neboť právě

ony nedostatky nedovolují, aby

byl "výkon označen za velmi dobrý".54

26. Hermann Paula, 9.1.1921, Baden u Vídně, Der Sudetendeutsche
Freiheitskampf in den Jahren 1918-19 im Spiegel des "Prager Tagblattes",
der "Bohemia" und der "Freiheit", historie,
1944/45, Marz - Wostry, Diss D 1263, AUK

51
52

Přiložený životopis z 11.11.1942.
Přiložený posudek E. Wintra z 22.2.l942.

53

Tamtéž.

54

Přiložený posudek W. Wostryho z 28.1.1942.
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dějiny umění,

žurnalistika,

Autorka disertace zahájila svá studia v lednu 1941 ve Vídni, o rok
do Prahy. Jejími obory byly historie, žurnalistika a
pracovala již

během

studií jako
Westb5hmische Zeitung. 55

novinářka

dějiny umění.

první

světové

války,

konkrétně

odešla

Paula Hermann

v Plzni, kde se podílela na vedení

Disertace se zabývá reakcí tisku na snahy sudetských
skončení

později

Němců

na konci roku 1918 a

o odtržení po
počátku

roku

následujícího. Jedinými prameny k disertaci jsou deníky uvedené už v jejím
názvu, chybí jakýkoli další seznam
některá

pramenů

nebo literatury, pouze jsou citována

díla v poznámkovém aparátu. Paula Hermann se nezabývala politickými

událostmi let 1918-1919, ale

soustředila

se jen na reakci tisku: " Es soll bei dieser

Arbeit mehr oder weniger nur die Reaktion der Presse auf diese Ereignisse, die
Schliisse, die sie daraus zog und ihre Einstellung gegeniiber dem Kampf der
Deutschen herausgearbeitet und somit zur Pressegeschichte dieses Raumes ein
Beitrag geleistet werden.,,56 Výsledkem práce pak bylo zjištění, že nejvíce
záslužnou práci, která mohla

podpořit

snahy sudetských

Němců,

odvedla

Bohemia : " Sie ist in ihrer Einstellung noch als das positivste dieser drei
deutschen BHitter anzusprechen. Da das Blatt ke in offizielles Parteiorgan war,
konnte es sich weitgehend rur den Zusammenschluss aller Deutschen einsetzen.
Ihre Sprache ist aber zu gemassigt. [... ] Erst gegen den Friedensvertrag zu gewinnt
sie eine etwas gefestigtere Haltung und ist entschlossen, den Kampf
weiterzuruhren. ,,57
Wilhelm Wostry ve svém posudku nebyl s disertací spokojen. Za

největší

nedostatek považuje malé množství pramenů a literatury. Z posudku také vyplývá,
že Paula Hermann studovala historii jako obor vedlejší a v tomto oboru by její
disertace

zřejmě

neobstála. Wostry dále uvádí: " Wenn der Referent aus dem

Hauptfache zu dem Ergebnis kommt, dass die Arbeit die Zulassung

ZUll

Rigorosum rechtfertigt, dann m5chte ich mich ihm, [... ] anschlieBen, denn die
Arbeit lasst sich vom Standpunkt meines Faches aus als genugend betrachten." 58
Hlavní posuzovatel z oboru žunalistiky, Josef Max Paul Marz, ohodnotil práci
stupněm "dobrý" a vyjádřil souhlas s připuštěním k rigorózní zkoušce. 59
Viz životopis uvedený na poslední straně disertace, nečíslováno.
S. 2.
57 S. 139.
58 Přiložený posudek W.Wostryho z 16.12.1944.
59 Přiložený posudek J. Marze, nedatováno.
55

56
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27. Hirmke Anton, 16.12.1916, Břeclav, Das Alldeutsche Tagblatt im
Kampfe um Grossdeutschland, historie, geografie , 1939/40, ErnstbergerZatschek, Diss D 978, AUK
Disertace Antona Hirmkeho se
především

výraznějším způsobem

odlišuje od ostatních,

neskrývanými sympatiemi jejího autora k nacionálnímu socialismu,

které se poprvé

intenzivně

projevily již na gymnáziu: "Hier empfing ich auch

meine ersten politischen Eindríicke. In der runften Klasse wurde ich Mitglied der
DNS AP. Ende der sechsten Klasse wurde ich dann mit noch 16 anderen
Kameraden

auf 3 Monate

aus

der

Schule

wegen Nationalsozialismus

ausgeschlossen.,,6o Po maturitě se zapsal v říjnu 1935 na filozofickou fakultu
Německé

univerzity v Praze ke studiu historie a geografie. Hirmke se

také o zadání tématu

disertační

zmiňuje

práce, k němuž došlo v lednu 1939 : "Da, Herr

Prof.Dr. Anton Emstberger meine politische Einstellung kannte, gab er mir einen
Stoff, der mit dem Kampfe unserer Zeit sehr verwandt iSt.,,61
Tématem práce je deník Alldeutsches Tagblatt , jeho aktivní

činnost

v boji za

sjednocení všech Němců v období od založení deníku roku 1903 do zastavení jeho
činnosti

v roce 1920. Hlavními body jsou léta 1907

tajného,

přímého

(přijetí

všeobecného, rovného,

volebního práva v Rakousko-Uhersku) a 1908 (bosenská krize).

V disertaci dochází autor k závěru, že deník Alldeutsches Tagblatt po celou dobu
své existence považoval za jediné správné
resp.

připojení

rakouské

části

řešení rozdělení

k Německé říši.

Hlavní posuzovatel disertace, Anton Emstberger,
Alldeutsches Tagblatt a také

Rakousko-Uherska,

pečlivé

ocenil

činnost

deníku

zpracování zvoleného tématu: "Solange es

bewusste Deutsche gibt, wird die Geschichte dieses kleinen Tagblattes und seiner
zahlenmassig geringen, an Energie und Glauben aber starken und iiberstarken
Anhanger zu den historisch bedeutsamsten Heldenkampfen alles Deutschtums
zahlen. [... ] In diesem Sinne wurde das Thema zur vorliegenden Arbeit gestellt,
im gleichen Sinne wurde es aufgefasst, unter nicht geringem Miihe und
Zeitaufwand verfolgt, zu Ende geruhrt und gelOst. Gut gelost. ,,62 Druhý

60

Přložený životopis z 21.11.1940.

61

Tamtéž.

62

Přiložený posudek Antona Ernstbergera, nedatováno.

78

posuzovatel, Heinz Zatschek, toto hodnocení schválil a výše citovaný posudek
pouze podepsal.

Hohlweck

28.

Hubert,

Aachen,

11.7.1920,

Auserwahltheitsglaube und Selbstkritik,

Englischer

1940/41, Ernstberger - Zatschek,

Diss D 1067, NK
Podobně

jako disertace Antona Hirmkeho, není tato práce pouze objektivním

historickým rozborem zvoleného tématu. Autor v ní zcela

otevřeně vyjadřuje

své

politické názory a přichází s myšlenkou, kterou v jiných disertacích nalézt nelzehistorická

věda

se má stát politickou,

která úzce souvisí s otázkou existence

především

tehdy, kdy se zabývá tématy,

německého

národa: "In vielen Punkten

gingen die Untersuchungen liber den liblichen Charakter einer wissenscha:ftlichhistorischen Betrachtung hinaus. [... ] Ausserdem konnte die Lebens-und
Gegenwartsnahe des an Daseinsfragen des deutschen V olkes rlihrenden Themas
nicht eine unbeteiligte gefiihllose

,Objektivitať

aufkommen lassen. [... ] mr die

Wissenscha:ft [kann es ], in diesem Falle fu die Geschichtswissenscha:ft, nur ein
Bemiihen geben: Politisch zu sein!,,63
věda

Myšlenku, že historická
při

shrnutí

výsledků

Hohlweck tvrdí, že

svého bádání o

víře

Angličanům

základě

na

anglického národa ve svoji vyvolenost.
jejich údajné vyvolenosti

rozhodně

bude také nyní ve skutečnosti potvrzen po
střetnutí zbraní jiných než duchovních. 64 Tímto střetnutím má autor přirozeně na

není celý

svět

se má stát politickou, aplikuje autor disertace také

k dispozici a tento

mysli boje druhé

světové

závěr

války.

Chybějící

posudek bohužel nedává možnost

vyučující

souhlasili zcela s myšlenkou historické

odpovědět

vědy

na otázku, zda by

"ve službách politiky".

29. Hohn Odila, 3.1.1913, Brumovice (Opava), Herzog Heinrich von Bayern,
Bruder Ottos I., 1938/39, Zatschek - Pirchan, Diss D 933, NK
Věcná

práce z období

počátku

vrcholného

středověku.

Heinricha (Jindřicha), vévody bavorského, bratra Oty 1.

63

64

S. 154.
S. 153.
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Jedná se o biografii

J
30. Jaresch Jarmila, 11.12.1915, Praha, Freiherr Wilhelm von Schoen (1851-

1933), historie, Volkskunde , 1939/40, Ernstberger - Wostry, Diss D 1018, AUK
Disertace Jarmily Jaresch je velmi podrobným popisem vývoje kariéry diplomata
Wilhelma von Schoen. Autorka v úvodu práce krátce
v dalších

částech

se pak plně

státních službách. Ten je
(Madrid, Atény, Bern,

věnuje

pouze jeho

rozdělen

Paříž, Kodaň,

na

činnosti

tři větší

zmiňuje

jeho mládí,

a kariérnímu postupu ve

oddíly- diplomatická služba

Petrohrad), funkce státního

sekretáře

(období

stavby bagdádské dráhy, bosenké krize, aféry Daily-Telegraph) a funkce
velvyslance v Paříži. Velmi dobré zpracování tématu se opírá o velké množství
literatury a

pramenů.

Chybí však zcela informace,

proč

si autorka téma vybrala,

disertace totiž bez úvodu začíná přímo popisem mládí Wilhelma von Schoena.
S úrovní práce byl spokojen i její vedoucí, Anton Ernstberger, jediným, avšak
snadno odstranitelným nedostatkem, jsou dle jeho názoru chyby v interpunkci: "
Die Arbeit ist sachlich klar angelegt, gut aufgebaut und im allgemeinen angenehm
dargestellt. StOrend sind die verhaltnismaJ3ig vielen Satzzeichenfehler. Doch ist
das ein rein ausserlicher, leicht behebbarer Mangel. Sie entspricht, im ganzen
genommen, durchaus den Anforderungen, die an eine Dissertation zu stellen
sind. ,,65 Wilhelm Wostry posudek pouze na důkaz souhlasu podepsal.

31. Johne Ilse, 21.1.1914, Liberec, Das Volksbewusstsein der Germanen
nach den Zeugnissen antiker Schriftsteller,1938/39, Zatschek - Híittl ?, Diss D

868,NK
Tématem této disertace je hledání
příslušnost

cizích

hodnotových

65

hledá v dílech antických

hrdosti na národ vlastní, dále

pojmů

uvědomuje

Germánů, Galů

druhé

důkazy

uvědomovali

důkazy

o

důkazy

vytváření

a jejich významu pro formování národa.
rozdíl mezi

vědomím příslušnosti

apod. na jedné a národní hrdostí

straně.

Přiložený posudek Antona Ernstbergera z 2.7.1940.

80

kmenů

autorů, zaměřuje

na Tacita a Caesara. U Tacita nachází Ilse Johne

národů,

autorka

o tom, zda si Germáni

k vlastnímu kmeni ("lidu, národu"), resp. odlišnost od

ostatních. Autorka takové
především

důkazů

se

o odmítání

všeobecných

Samozřejmě

si

k vlastnímu národu u

příslušníka

moderního národa na

Pod pO]Inem "Volksbewusstsein der Germanen" tedy llse Johne rozumí
následující : "Wenn wir von dem Volksbewusstsein der Germanen sprechen,
verstehen wir darunter zunachst nur das Wissen um die Zugehorigkeit zu einem
germanischen Volksganzen , Hand in Hand damit geht die Erfahrung von der
Verschiedenheit des eigenen Volkscharakters gegenUber dem Volkscharakter
fremder Volker, die in politischen Auseinandersetzungen mit diesen erworben
wird. Hieraus entwickelt sich dann der Stolz auf die Zugehorigkeit zum eigenen
Volke, der auf dem Stolz auf bestimmte Nationaleigenschaften begrundet ist und
die bewusste Ablehnung fremder Eigenart. ,,66

K
32. Kaas Josef, 30.12.1914, Milíře u Tachova, Eduard VII. und Deutschland
(1901-1910), historie, 1940/41, Ernstberger - Pfitzner, Diss D 1095, AUK
Disetace z

dějin počátku

20. století se zabývá vztahem Eduarda VII. k Německu.

Do období jeho vlády (1901-1910) spadá upevňování mocenského bloku Dohody,
nejprve

uzavřením Srdečné

Francií roku 1904,

později

dohody (Entente cordiale) mezi Velkou Británií a

britsko-ruskou dohodou o

rozdělení

sfér vlivu v Persii

z roku 1907. Formování Trojdohody pak dovršila roku 1908 státní

návštěva

Eduarda VII. v ruském Revalu (Tallinu). Josef Kaas v disertaci kritizuje vztah
Eduarda VII. k Německu : "Eduard VII. bewies groBes Verstandnis fur die
AuBenpolitik, in der ihm seine bezwingende Liebenswlirdigkeit groBe Dienste
leistete. FUr die deutsch-englischen Bundnisverhandlungen hatte er nur schone
Phrasen ubrig. ,,67
Oba posuzovatelé disertace
literatury,

případně

shodně

kritizují

nedostatečné

množství

pramenů

a

chyby po formální stránce. Anton Emstberger, hlavní

posuzovatel, ale nakonec práci ohodnotil
podklad k rigorózní zkoušce, což

stupněm

vysvětlil těmito

"dobrý" a

přijal

práci jako

slovy : "In letzterem [seznam

literatury -L.Ž.] fehlen gerade einige Hauptwerke, die aber benutzt und sogar
zitiert wurden. [... ] Doch vermogen solche kleine ausserliche Mangel den
bedeutenden inneren Erkenntniswert der Arbeit nicht zu schmalem. [... ] Es ist
eine vollentsprechende Dissertation.,,68 Josef Pfitzner napsal vlastní posudek, což
66

s. 2.

67

s. II.

68

Přiložený posudek Antona Ernstbergera, nedatováno.

81

bývalo pravidlem

právě

největší

kolegy. Za

v situaci, kdy ne zcela souhlasil s hodnocením svého

nedostatek považuje seznam

obsahuje pouze 24 položek.
odmítnout a

zmíněné

Zároveň

pramenů

a literatury, který

ale nechce disertaci z tohoto

nedostatky omlouvá

důvodu

mimořádnými válečnými poměry,

za

nichž práce vznikala: "Durch diese Bemerkungen sollte nur auf vorhandene
entscheidende Schwachen der Arbeit hingewiesen werden, die ich nur deswegen
nicht als Begrundung rur eine Ablehnung heranziehen m6chte, weil die Arbeit
zweifellos unter den auBerordentlichen Verhaltnissen des Krieges sehr rasch
fertiggestellt werden musste[ ... ]

.,,69

33. Kellner Wolfgang, 2.1.1913, Moravská Třebová, Bismarck und die
Entstehung des Dreibundes, 1939/40, Ernstberger -Wostry , Diss D

937,

AUK
Podobně jako práce Antona Hirmkeho 7o vyjadřuje i disertace Wolfganga Kellnera
přímo

a

otevřeně

jeho politické názory a radost z připojení

sudetoněmeckých

oblastí k Německé říši, resp. z vytvoření Protektorátu Čechy a Morava. Vedoucím
disertace byl Anton Emstberger, jemuž také Kellner v úvodu
volbě

děkuje

za pomoc

při

tématu: "Die Anregung zu vorliegender Arbeit verdanke ich meinem

Lehrer, Herm Prof.Dr. Anton Emstberger. Zwischen der ersten Themastellung,
Deutschland-Italien von1882 an, gegeben im Fruhjahr 1938 und der Vollendung
der Arbeit, liegen die schweren und schliesslich so glticklichen Tage des
Anschlusses der Sudetenlander an das Reich und die Bildung des Protektorates
B6hrnen-Mahren. In dieser geschichtlich so reich bewegter Zeit ruhte alle
wissenschafltliche Arbeit und gingen die v6lkischen Ptlichten vor. Erst im
Fruhjahr 1939 konnten die Studien wieder fortgesetzt werden. Bei einer
Besprechung mit Herm Prof. Emstberger zeigte sich, dass gerade die Entstehung
des

Dreibundes

zu

interessanten

Ergebnissen

fiihrt,

so

dass

er

!ll

entgegenkommender Weise mein Thema dahin anderte." 71
Bohužel chybí v archivu celá osobní složka disertace, která by mohla obsahovat
další informace k osobě Wolfganga Kellnera, k jeho studiu,
v politické

straně

nebo

jiné organizaci.

Stejně

případnému členství

tak chybí i hodnocení takto

70

Přiložený posudek Josefa Pfitznera, nedatováno.
Hirmke Anton, Das Alldeutsche Tagblatt im Kampfe um Grossdeutschland, Diss D 978, AUK

71

Předmluva k disertaci, nečíslováno.

69

82

představu

politicky orientované práce. Pro

lze srovnat s výše

zmiňovanou

prací

A.Hirmkeho. Její vedoucí, také Anton Ernstberger, hodnotil autorovu politickou
angažovanost a podporu "němectví" velmi kladně. 72

34. Kla tt Hermine, 2.11.1917, Velká Ves u Broumova, Haldane und
Deutschland, historie, anglistika, slavistika, 1939/40, Ernstberger - Zatschek,
Diss D 981, AUK
Hermine Klatt zahájila po
fakultě Německé

Tato práce se
smyslu.

Při

na gymnáziu v Broumově studia na filozofické

univerzity v Praze v zimním semestru 1936/1937. Vedle

anglistiky a slavistiky
uvádí členství v

maturitě

začala

o rok

později

Sudetoněmecké straně

nejvýrazněji

srovnání

také se studiem historie. V životopise

(Sudetendeutsche Partei) od března 1938.

odlišuje od všech ostatních, bohužel v negativním

posudků

ke všem disertacím, které jsou v této práci

studovány, vychází práce Hermine Klatt jako

jednoznačně

nejhorší. Tématem

disertace byla osobnost Richarda Burdona vikomta Haldane, brtiského ministra
války a

především

německá jednání

jeho mise do Berlína roku 1912, kdy Haldane vedl britsko-

o námořním zbrojení.

Posudky Antona Ernstbergera z 26.2.1940 a Heinze Zatschka z 15.3.1940
docházejí ke stejnému
přijmout

závěru

"ještě dostatečnou"

: disertaci je možno jako

k obhajobě u rigorózní zkoušky. Oba

vyučující

kritizují práci po

obsahové i formální stránce. Ernstberger, vedoucí práce, se snaží najít také
pozitivní stránky disertace, Zatschek kritikou

nešetří.

dokladem toho, že historická práce musela

splňovat

Oba posudky jsou však
vysoké nároky. Které

konkrétně to byly, je uvedeno v Přiloze 2. 73

35. Koberg Gerda, 11.12.1914, Krnov, Die Grenzboten 1842-1848 und ihr
Verhaltnis zu Bohmen , 1937/38, Wostry ? Pfitzner, Diss D 845, NK
Věcná

práce k českým

k disertaci byl

dějinám

v období

německý časopis

před

Grenzboten,

rokem 1848, hlavním pramenem
konkrétně

v letech 1842-1848,

v seznamu literatury jsou uvedena díla E. Chalupného, F.L.Čelakovského, J.
Golla, ale také E.Lemberga a řada děl J.Pfitznera. 74

Srv. posudek k disertaci - Hirmke Anton, Das AlIdeutsche Tagblatt im Kampfe um Grossdeutschland,
Diss D 978, AUK
73 Příloha 2 obsahuje kopie obou posudků k disertaci Hermine Klatt.
74 Viz s. 217nn.
72

83

36. Komma Walter, 18.11.1914, Klinghart (

Křižovatka,

Cheb), Konig

Chlodwig, historie, germanistika , 1939/40, Zatschek - Pirchan, Diss D 987,
AUK

Walter Komma
franské

říše

předložil

za vlády

k obhajobě vynikající, velmi rozsáhlou práci z

Merovejců, konkrétně

dějin

krále Chlodvíka 1. v letech 482-511.

Důkladné studium pramenů a literatury75 umožnilo autorovi disertace zpracovat

detailní biografii Chlodvíkova života a vlády.
Vedoucí práce Heinz Zatschek napsal

jednoznačně

kladné hodnocení disertace,

zmínil se pouze o drobných stylistických nedostatcích: "Eine Geschichte
Chlodowecks legt nun Herr Komma vor, schon rein ausserlich eine stattliche
Leistung. Die Dissertation ist aber auch inhaltlich eine, die weit iiber dem

Durchschnitt steht. Mit einer Kenntnis und Beherrschung der Quellen, die bei
einem jungen Menschen tiberrascht, hat Herr Komma die erste umfassende
Darstellung in deutscher Sprache geliefert, und - wie ich glaube - auch eine
abschliessende.

[... ] Die Arbeit ist ausgezeichnet und verdiente eine

Drucklegung. Vorher mtisste freilich eine stilistische Feile angelegt werden. [... ]
Herr Komma ist demnach zu den strengen Prtifungen zuzulassen." 76

37. Koska Felicitas, 27.9.1916, Chabařovice (Ústí nad Labem), Karbitz und
der Braunkohlenbergbau , 1939/40, Pfitzner- Wostry, Diss D 946, NK
Disertace z oboru
hnědého

hospodářských dějin Chabařovic

uhlí v tomto regionu, která je

chabařovické

doplněna

zabývající se vývojem

těžby

seznamem šachet a mapami

uhelné oblasti.

Vedoucím disertace byl Josef Pfitzner, jehož posudek bohužel není k dispozici,
hodnocení práce je však

částečně

obsaženo v přímo v textu formou Pfitznerových

poznámek. Negativně se vyjadřuje ke stylistické stránce disertace 77 a upozorňuje
na nesprávnou formu odkazů na prameny a literaturu. 78

75

Srv. s.VI-XIII.

76

Přiložený posudek Heinze Zatschka z 10.4.1940.

K obsahové stránce

77 Viz s. 2, 13,48,59. Jako příklad stylu, kterým Fe!icitas Koska píše, lze uvést větu ze s. 1, kterou
popis Chabařovic: "Ein schUchternes und zugleich nUchternes kleines Landstadtchen, in der
Mitte der herrlichen, von der Natur so reich gesegneten Talebene gelegen, [... ], das ist Karbitz [... ]."
78 Viz s. 16, 17,23,31.
začíná

84

posuzovatel žádné poznámky nepřipojil, disertace se nevymyká z řady podobných
prací, které jako téma volí dějiny regionu, z něhož autor pocháze1. 79

38. Krusche Charlotte, 14.5.1918, Chrastava (Liberec), Palackýs Brief an
den Fiinfziger-Ausschluss und die deutsche Antwort. (Ein Beitrag zur
Geschichte des Jahres 1848 in Bijhmen aus Zeitungen und Flugschriften),
1941/42, Wostry? Ernstberger, Diss D 1107, NK
Disertace Char10tte Krusche vychází z veřejného dopisu Františka Palackého zll.
dubna 1848, kterým odmítl
tím

vyjádřil

Palacký

viděl

účast

na zasedání frankfurtského "Vorpar1amentu" a
česko-německého

nesouhlas s myšlenkou

jako garanta svobodného rozvoje

Ruskem a Německem silnou rakouskou

říši,

národů

státoprávního spojení.
žijících v prostoru mezi

která by byla federalizovaná a

stejně

spravedlivá ke všem svým národnostem. 80
Autorka ve své disertaci

představuje

reakce

německy

psaných novin na Palackého

odpověď. V obsahu práce uvádí noviny pražské, z pohraničních oblastí Čech,

moravské, rakouské a německé. 81

39. Kubeš Maria, 10.8.1914, Rumburk, Das iilteste erhaltene Kaadner
Stadtbuch von Bl. A I-B XX, 1938/39, Zatschek- Wostry, Diss D 924, NK
Tématem této disertace jsou

dějiny

obyvatelstva

Hlavním pramenem je nejstarší dochovaná

města Kadaně

kadaňská městská

z let 1465-1492, která obsahuje informace o

křestních

v 15. století.

kniha se záznamy

jménech,

příjmeních

národnosti obyvatelstva Kadaně. Tyto údaje vyhodnocuje Maria Kubeš
s cílem poskytnout sudetským
mají sloužit jako obranné

Němcům

prostředky

argumenty historické

proti

četným útokům

vědy,

a

především

které jim

ze strany druhého

národa: "Die Taufnamen konnen auf Namensmoden untersucht werden und ein
Vergleich mit ahnlichen Arbeiten in anderen Stadten wird aufschlussreiche
Ergebnisse zeitigen. Die Untersuchung der Familiennamen soll nach zwei
Richtungen hin geschehen, einmal auf ihre Entstehung hin und dann auf die
Schlťisse,

die sich aus ihnen auf die Volkszugehorigkeit ihrer Trager ziehen

79 Srv. Eiger Edith, Die Bevolkerungsbewegung in Tannwald 1636-1943, Diss D 1244, AUK, Ettel
Ernst, Beitrage zur Siedlungsgeschichte des Egerer Kreises unter besonderer BerUcksichtigung der Ortsund Flurnamen, Diss D 1048, AUK .
80 Viz kapitola 1I.,Palackýs Schreiben.
81 Viz kapitola III, Die deutsche Antwort.

85

lassen. Diese Aufgabe erscheint besonders in den an der Grenze zweier Volker
gelegenen Sudetengebieten sehr wichtig, da sie als beweiskraftige Abwehrmittel
gegen die zahlreichen Angriffe von Seiten der anderen Nation dienen konnen, die
da behaupten, dass alle die Statten alter, deutscher Kultur und deutschen
Volkstums in Bohmen den Slawen geraubter, mit Gewalt germanisierter Boden
sei.,,82 Největší pozornost věnuje autorka disertace národnosti obyvatel, kterou
odvozuje z jejich příjmení
nezařazení

a rozděluje obyvatele do tří skupin- Němci, Češi,

(tj. obyvatelé, u nichž příslušnost k jednomu z národů zůstává otázkou-

Maria Kubeš pro

ně

užívá pojmu "Fragliche"). V období let 1465-1492 bylo

v městské knize zaznamenáno 737 osob a na
autorka následující

závěr

: 505

Němců,

205

základě

jejich

nezařazených

příjmení

vyvodila

obyvatel a pouze 27

Čechů. 83
Přestože

posudek k disertaci není k dispozici, lze se domnívat, že
způsobu

vzhledem ke zvolenému tématu a

především

zpracování mohla být hodnocena

kladně.

40.

Kubica Franz, 26.3.1914, Hanušovice (Šumperk), Die amtliche

Propaganda in der Staatskunst Kaiser Friedrichs 1., 1937/38, Zatschek Pirchan, Diss D 806, NK
Autor disertace z dějin vrcholného
vlády

císaře

Friedrichův

nepodává výklad o celém období

Friedricha I. Barbarossy (1152-1190), ale

zaměřil

se

především

na

spor s papežem Hadriánem IV. v letech 1157-1158 a na papežské

schizma, které
IV., kterého

středověku

začalo

císař

roku 1159 volbou dvou

papežů,

Alexandra III. a Viktora

synodě

v Pavii uznal za jediného

podporoval a roku 1160 ho na

pravého. 84
Jedná se o

věcnou

práci opírající se o

dostatečné

množství

pramenů

a literatury,

jejímž vedoucím byl Heinz Zatschek.

41. Kukula Wilhelm, 20.3.1907, Olomouc, Peter Wurst, ein Rat Kaiser

Karls IV., 1938/39, Pirchan- Wostry, Diss D 884, NK

S. 2.
Viz s. 35.
84 Viz Kinder Hermann, Hilgermann Werner, Encyklopedický atlas světových dějin, Nakladatelství
Lidové noviny, Praha 1998, s. 165.
82
83

86

Tématem disertace je biografie Petra Wursta, rádce
dvora a

působení

Karla IV., jeho služba u

v úřadu litomyšlského a olomouckého biskupa. Autor práce se

snažil na jeho životním
českého

císaře

království v

příběhu

době

ukázat význam sudetských

pozdního

středověku

a

podpořit

Němců

tak

v prostoru

sudetoněmecké

nároky na konci 30. let 20. století. Disertace byla předložena v roce 1938/39, tedy
v období po přijetí Mnichovské dohody a odstoupení
Wilhelm Kukula se k těmto událostem

vyjádřil

českého pohraničí Německu.

v úvodu své práce: "Durch die

Befreiung unserer Heimat ist die Wichtigkeit solcher Fragen, die unser
Mitbestimmungsrecht im Sudetenraum zu beweisen haben, keineswegs gemindert
worden. Trotzdem ist das Leben und Werk Peters das Zeugnis eines mchtigen
sudetendeutschen Mannes. Er wird fur seine engere Heimat, den Schonhengstgau,
immer ein Zeuge der Mitarbeit dieses vorgeschobenen Gebietes an hervorragender
Stelle des Reiches bleiben. ,,85 Tato disertace je dalším důkazem pro využití
historické vědy ve službách politiky. 86

42. Kuntschik Viktor, 23.4.1914, Heřmanice (Opava), Volkszugehorigkeit
und

Namengebung

der

Liechtensteinischen

Hintersassen

nach

dem

Nikolausburger Urbar vom Jahre 1414 , 1938/39, Zatschek - Wostry, Diss D

935, NK
Viktor Kuntschik se ve své disertaci věnoval stejnému tématu jako Maria Kubeš 87 ,
vycházel však z jiného pramene, kterým byl mikulovský
z roku 1414. Na
disertace

příslušnost

národnosti na
města

základě

počátku

jejich studia

(především

urbář

a jeho záznamy

rozboru jmen)

určil

obyvatel mikulovského panství k české nebo
15. století. Jako

příklad

autor

německé

lze uvést údaje o obyvtaelstvu

Mikulov, pro které Kuntschik přináší následující

čísla:

"Von den genannten

422 Personen konnten 417 der deutschen Nation und einer der tschechischen
zugewiesen werden. 4 mussten in die Rubrik der Fraglichen gestellt werden. [... ]
Dabei aber lassen es die deutschen Vomamensformen wahrscheinlich erscheinen,

85
86

S. l.
Srv. disertace Florer Kari, Studenten aus den Sudetenlandern an den deutschen Universitaten im

Mittelalter, Diss D 975, AUK; GUnzl Hildegard, Eger und das Reich in den Hussitenwirren von 1420
bis 1427, Diss D 825, NK.
87

Kubeš Maria, Das alteste erhaltene Kaadner Stadtbuch von Bl. A I-B XX, Diss D 924, NK.

87

dass die Trager dieser Namen bereits weitgehend eingedeutscht waren.,,88 Viktor
Kuntschik tedy dochází ke stejným
pochopitelnou a

zřejmou převahu

závěrům

obyvatel

jako Maria Kubeš a konstatuje

německé

sudetoněmecké

národnosti v

oblasti.

43. Kusebauch Kurt, 23.7.1917, Blíževedly (Česká Lípa, Litoměřice),

Forschungen zur Herkunftsfrage der Biirger bohmischer Stadte im
Mittelater bis zu den Hussitenkriegen, 1938/39, Pfitzner - Wostry, Diss D
1124, NK
V tomto

případě

si autor pro svoji disertaci zvolil podobné téma jako Maria
Kubeš, resp. Viktor Kuntschik. 89 Kurt Kusebauch se věnoval období 13. a 14.
století, kdy vrcholil a pozvolna se uzavíral proces německé kolonizace 90 a jeho
cílem bylo

určit,

z kterých oblastí pocházeli noví obyvatelé

českých měst.

Tento

cíl stanovil už v úvodu disertace: " Die vorliegende Arbeit fiihrt in das B5hmen
des 13. und 14. Jahrhunderts. In diesem fiir die deutsche Kolonisation B5hmens
und damit fiir die sudetendeutsche Geschichte entscheidendsten Zeitabschnitte
vollzogen sich jene grossen Veranderungen, die dem Lande ein ganzlich neues
Antlitz pragten. Mit der Frage nach der Herkunft der deutschen Siedler, die sich
damals in zaher Arbeit eine neue Heimat schufen - und zwar der Burger der
Stadte- wird sich die folgende Arbeit beschaftigen.,,91
Kusebauch se
století.

nejdříve obecně

Zdůrazňuje,

že se užívala pouze jména

který

naznačoval příbuzenský

mohl

naznačovat

autor

rozdělil

do

zabývá tím, jak mohla vypadat jména ve 13. a 14.
křestní, většinou

s přívlastkem,

vztah, povolání, charakterové vlastnosti

případně

místo nebo zemi, z níž nositel jména pocházel. Disertaci pak
částí

oblasti, z nichž přišli

na

základě měst,

jimiž se zabýval a zcela v

němečtí kolonizátoři:

závěru

stanovil

,,[ ... ] mitteldeutsche Orte, suddeutsche

Orte, Osterreich und Alpenlander, Rheinlande, Schlesien, Niederdeutschland,
Mahren, Polen, Ungam [... ].

,.92

S. 8.
Kubeš Maria, Das aIteste erhaltene Kaadner Stadtbuch von Bl. A I-B XX , Diss D 924, NK.
Kuntschik Viktor, Volkszugehorigkeit und Namengebung der Liechtensteinischen Hintesassen nach
dem Nikolausburger Urbar vom Jahre 1414, Diss D 935, NK.
90 Viz Kinder Hermann, Hilgermann Werner, Encyklopedický atlas světových dějin, Nakladatelství
Lidové noviny, Praha 1998, s. 170 n.
91 S.II.
92 S. 97.
88
89

88

Maria Kubeš, Viktor Kuntschik i Kurt Kusebauch napsali disertace, u nichž je již
samotná volba tématu

stejně důležitá

sudetoněměckých dějin, konkrétně

neboť

jako výsledná práce,

tzv. Siedlungsgeschichte

(dějin

téma ze

osídlení), bylo

ze strany vyučujících podporováno, jak píše právě Kusebauch: "Die Anregung zu
diesem Gegenstande erhielt ich in den Seminariibungen rur Siedlungs - und
Wirtschaftsgeschichte meines verehrten Lehrers, Herrn Univ. Prof. Dr. Josef
Pfitzner. ,,93 Disertace měly, vzhledem k době, v níž vznikaly, sloužit sudetským
Němcům jako zdroj vědeckých argumentů v jejich boji proti českému národu. 94

L
44. Lenz Lieselotte, 1.7.1909, Vídeň, Heinrich II. von England in
Gegnerschaft zum Reich, historie,

angličtina,

francouzština, 1944/45, Zatschek

- Pirchan, Diss D 1259, AUK
Lieselotte Lenz absolvovala gymnázium v Grazu , na místní

univerzitě

složila

státní zkoušku z francouzského (1928) a anglického (1933) jazyka. V letech 19341940 pracovala jako
byla

mimořádnou

úřednice

(zimní semestr 1941/42), posléze

zimní semestr 1942/43)
Německou

v Grazu a ke studiu se dostala až
řádnou

později. Nejdříve

(letní semestr 1942-

posluchačkou

filozofické fakulty univerzity ve Vídni, na

přišla

až v letním semestru 1943 a studovala

univerzitu v Praze

historii, francouzštinu a angličtinu. 95
Studované obory zcela jistě pomohly autorce
Zabývala se totiž vývojem
konkrétně

říšské

Podnět

zpracovávání zvoleného tématu.

a anglické politiky druhé poloviny 12. století,

vztahy anglického krále

Fridricha I. Barbarossy.

při

Jindřicha

II. Plantageneta a

římského císaře

ke zpracování dané problematiky jistě dal vedoucí

disertace Heinz Zatschek, což vyplývá z jeho posudku. Podle názoru
kladla dosavadní historiografie zabývající se vrcholným
velký

důraz

na boj

Anglie a Francie.

96

císaře

vyučujícího

středověkem

12. století

s papežem a její pozornosti unikal pozvolný vzestup

"Das Verdienstvolle an der Arbeit liegt darin, dass Fraulein

Lenz von einem bestimmten BÍickpunkt aus Quellen und Schrifttum noch einmal
durchgearbeitet hat und so auf entscheidende Zusammenhange aufmerksam
S.II.
Srv. Hanisch Wilhelm, Die Einwohnerschaft von Rokinitz 1636-1939. Eine volksgeschichtliche
Untersuchung, Diss D 1160, NK.
95 Viz přiložený životopis, nedatováno.
96 Viz přiložený posudek Heinze Zatschka z 12.2.1945.
93

94

89

wurde, die bisher nicht erkannt wurden. Als Gesamtergebnis darf jedenfalls
gelten, dass keiner der Gegenspieler Friedrich Barbarossas so ernst zu nehmen ist
wie Heimich II. von England, auch nicht Papst Alexander III. [... ] Die
Gesamtleistung ist sehr gut. ,.97
Profesor
také

dějin středověku,

mimořádně

Gustav Pirchan, byl jako druhý posuzovatel s disertací

spokojen: " Das Thema der Arbeit ist mit praziser Ausrichtung

auf eine bestimmte Frage hin gestellt worden und es wird auch in diesem Sinne
mit bedachtsamer

Einfůhlung

in das Problem behandelt und durchgefillut. [ ... ] lm

Urteil uber die Leistung der Verfasserin stimme ich ruckhaltlos mit dem
Gutachten H. Zatscheks ubere in. ,,98

45.

Loschner Gertraud, 15.4.1918, Brno, Gottlieb von Jagow als

mitverantwortlicher

Leiter

der

deutschen

Aussenpolitik,

1940/41,

Ernstberger - Pfitzner, Diss D 1089,AUK
Disertace zabývající se

zahraniční

politikou evropských

politickými rozpory v evropském systému
postupným
jedné

utvářením

straně

stály

dvou skupin

Německo,

států,

před

které se

států,

první

resp. mocensko-

světovou

válkou a

později měly střetnout

Rakousko-Uhersko, Itálie a Rumunsko, na

druhé pak Anglie, Francie a Rusko. Zvláštní pozornost je
Gottlieba von J agow a německé

zahraniční

- na

straně

věnována osobě

politice v letech 1913/14.

Z posudku prof. Antona Ernstbergera vyplývá, že toto široké téma bylo
zpracováno velmi
člověka německé

podrobně

a do hloubky,

přestože

národnosti i ponižující:

to byl úkol

"Ausfůhrlich

nevděčný

a pro

und breit, zugleich

grundlich und tief wird Problem um Problem der deutschen Aussenpolitik [... ]
aufgegriffen und behandelt. [... ] Dies erkennen und darstellen zu mussen war eine
undankbare Aufgabe,

fůr

einen Deutschen seelisch niederdruckend, oft fast

entmutigend. Doch war sie notwendig. [... ] Alles in allem ist es eine Arbeit, die

97

Tamtéž.

98

Přiložený posudek Heinze Zatschka z 19.2.1945.

90

den Anforderungen, die an eine Dissertation zu stellen sind, voll entspricht. Note:
sehr gut."

99

46. Lukas Adolf, 24.8.1918, Litoměřice, Die SudetenIander im Altertum,

historie, latina, řečtina, 1940/41, Hopfner - Wostry, Diss D 1060, AUK
Adolf Lukas studoval historii, latinu a

řečtinu,

což ho

zřejmě přivedlo

i k volbě

tématu disertace. Jendá se o práci filologicko-historickou, která se zabývá
dějinami sudetoněmeckého
národů.

území v období

Pramenem k disertaci byly

rozbor pasáží, které se týkaly
Lukas

zaměřil

germánským

zjištění,

kmenům:

a

římské

sudetoněmeckého

na zprávy o kmenech

Lukasových rozborů je
dříve

řecké

starověku

do konce období

kroniky, náplní práce pak
Konkrétně

prostoru.

Bójů, Markomanů

že Slované v

stěhování

současné době

a

Kvádů.

se Adolf

Výsledkem

obývají území

patřící

,,[ ... ] bewohnen jetzt Slawen, die nach aller

Wahrscheinlichkeit erst in der Avarenzeit nach 568 n.Chr. eingewandert sind, die
einst germanischen Lande. Mit diesem fiir die Sudetenlander so schicksalhaften
Besitzerwechsel will ich meine Arbeit besch1iessen."

IDO

Hlavním vedoucím práce byl profesor klasické filologie Theodor Hopfner, který
disertaci posuzoval pouze z hlediska svého oboru a ocenil především práci s citáty
v řečtině a

latině

a jejich

překlad.

Ani Wilhelm Wostry s nevyjádřil k výsledkům

práce jako historik, pouze připojil souhlas s připuštěním ke zkoušce.

lOl

Disertace

je ale podobně jako již výše citované práce l02 důkazem snahy nacházet stále nové
vědecké důkazy

pro

oprávněnost nároků

sudetských Němců na

českém

území.

M
47. Mannl Eva, 23.1.1915, Vídeň, Peter Aspelt, ein Staatsmann des
Mittelalters, 1937/38, Zatschek- Wostry, Diss D 802, NK

Zcela neutrální práce z dějin vrcholného
představit

osobnost velkého diplomata,

středověku,

kancléře

která si klade za cíl

a arcibiskupa Petra z Aspeltu:

Přiložený posudek Antona Ernstbergera z 12.6.1941. Tento posudek podepsal 20.6.1941 také Josef
Pfitnzer a připojil se plně k hodnocení svého kolegy.
100 S. 158.
101 Viz přiložený posudek Theodora Hopfnera z 6.2.1941 s připojeným podpisem WiIhelma Wostryho
z 8.2.1941.
102 Kusebauch Kurt, Forschungen zur Herkunftsfrage der Btirger bohmischer Stadte im Mittelater bis zu
den Hussitenkriegen, Diss D 1124, NK. Viz také poznámka 89.
99

91

"Die Frage nach Peter von Aspelts Lebeslauf entspringt nicht nut rein
biographischem Interesse an der Personlichkeit dieses grossen Mannes , sondem
sie ist eng verwachsen mit der grossen Politik der Zeit Rudolfs von Habsburg,
Adolfs von Nassau, Albrechts von Habsburg, Heinrichs von Luxemburg und
Ludwigs von Bayem und Peters Wirken liegt in dem Geschehen dieser Jahre
vorgezeichnet und begrundet."

103

Eva Mannl se zabývala kontakty Petra z Aspeltu s výše uvedenými osobnostmi i
jeho

působením

na pražském

probošt. Do

českých dějin

blízký rádce

Jindřicha

dvoře

Václava II jako rádce,

Petr z Aspeltu zasáhl

VII. Lucemburského

patřil

kancléř

později ještě

a vyšehradský

jednou,

k iniciátorům

neboť

jako

přijetí Jindřichova

syna Jana za českého krále, kterého pak doprovázel na cestě do Čech, kde trávil
jako jeho rádce, vychovatel a místodržící s přestávkami
Posudek k disertaci bohužel není
připuštění

přiložen, formálně

ke zkoušce vyhověla - zřejmě velmi

několik

i

let.

obsahově nárokům

na

dobře.

48. Marschall Otto, 23.11.1917, Hynčice nad Moravou (Krnov, Bruntál),
Bismarck und Frankreich (1870-1879) , 1938/39, Wostry ? Emstberger, Diss D

917,NK
Otto Marschall

věnoval

svou disertaci

zahraniční

politice Bismarcka vůči Francii

počátku

tohoto období stála prusko-francouzská válka

(1870/71). Rozhodujícím

střetem

obou vojsk v této válce byla bitva u Sedanu

v září roku 1870, která

skončila

kapitulací francouzské armády, vyhlášením

v letech 1870-1879. Na

německého císařství

Všem

těmto

císařem.

v lednu 1871 a provoláním pruského krále Viléma 1.

událostem

věnoval

období třetí republiky ve Francii,

autor disertace její první
konkrétně

část,

další

dvě

pak

za vlády prezidenta Thierse (1871/73)

a maršála MacMahona (1873/79) a sledoval

Bismarckův

postup

vůči

Francii

charakterizovaný snahou zabránit Francii v politice odplaty tím, že bude Francii
izolovat a podporovat francouzskou republiku a koloniální politiku.
vyčerpávající

seznamu
počtu

103

Obsahově

disertace, pouze po formální stránce postrádala v závěrečném

oddělení pramenů

a literatury, které ale nebylo dodržováno u

disertací.

S.III.

92

většího

49. Meier Ernst, 12.11.1916, Vidnava (Slezsko), Die Denkschrift Leibnizens

zur Reichsreform von 1670 , 1938/39, Wostry ? Ernstberger, Diss D 928, NK
Disertace Ernsta Meiera není bohužel k dispozici celá, je možno se pouze
z obsahu domnívat, že se její autor zabýval osobností Gottfrieda Wilhelma
Leibnize (1646-1716) jako historika, právníka a politika a ponechal stranou
základní myšlenky Leibnizovy filozofie, tedy jeho učení o monádách.

50. Mitsch AIfred, 3.8.1914, Bruntál, Die Kirchen in Mahren und Schlesien
vor der Reformation, (POUZE MAPY!), 1938/39, Wostry ? Pfitzner, Diss D
860,AUK
Tato disertace

měla

dva svazky, dochoval se však pouze svazek druhý, který

obsahuje mapy zobrazující všechny kostely na

Moravě

a ve Slezsku v

době

předreformační s údaji o tom, kterému řádu patřily. Životopis, případně posudky,

které by mohly poskytnout další informace o práci, bohužel chybí.

N
51. Nistler KarI, 28.12.1915, Planá (Mar. Lázně), Italien im Urteil der
osterreichischen Politik 1908-1914, 1940/41, Ernstberger- Pfitzner, Diss D
1070,AUK
Autor se ve své disertaci

zaměřil

na

dějiny

Uhersku v krátkém období let 1908/14, tedy
Věnoval

se

především

Itálie a jejího vztahu k Rakouskutěsně před

první

světovou

válkou.

postavení Itálie v rámci Trojspolku, anexi Tripolska

(1911), následné tripolské válce proti Turecku (1911 /12) a balkánským válkám
(1912/13).
Hlavním vedoucím práce byl prof. Anton Ernstberger, jeho oponentem prof. Josef
Pfitzner a jak vyplývá z přiložených
Hodnocení obou

vyučujících

Gertraud Loschner10
světovou

obou

4

,

posudků,

byli oba s disertací spokojeni.

je velmi podobné jako u výše uvedené disertace

podobné je i téma z evropských dějin těsně před první

válkou a zajímavé údaje obsahují také životopisy přiložené k disertacím

studentů.

Karl Nistler a Gertraud Loschner byli politicky aktivní, studentka

uvedla v životopise konkrétně následující: "lm April [1941 - pozn. L.Ž.] trat die
104 Loschner Gertraud, GottHeb von Jagow als mitverantwortHcher Leiter der deutschen AussenpoHtik,
Diss D l089,AUK.

93

Unterzeichnete in die SdP ein. Seit 1939 ist sie Mitglied der NS-Frauenschaft."
Její kolega byl - a nutno
bojovnější:

říci

v negativním slova smyslu-

105

podstatně aktivnější

a

"In den kritischen Septembertagen 1938 ubertrat ich die Grenze der

damaligen ČSR und meldete mich beim Sudetendeutschen Freikorps. [... ] leh bin
Angehoriger der SA und Mitglied der NSDAP. Vom Wehrdienst wurde ich bis
zum 31.Marz 1941 zurtickgestellt. Am 15. Juli 1940 verlieh mir der Fuhrer die
Medaille zur Erinnerung an den 1.0ktober."

106

52. Nittner Ernst, 10.3.1915, Kadaň, B. Bolzanos geistiger Einfluss aur K.
Havlíček.

Eine vergleichende Studie

des

nationalen,

religiOsen

und

philosophischen Ideengutes; zugleich ein kleiner Beitrag zur Geschichte der
bohmisch- katholischen AufkHirung, 1937/38, Wostry ? Ernstberger, Diss D

797, NK
Jak vyplývá již z názvu disertace, bylo cílem Ernsta Nittnera srovnat osobnost
Bernarda Bolzana a Karla

Havlíčka, především

jejich filozofické a náboženské

myšlení a také charakterové rysy. Autor disertace se také zamýšlel nad tím, jaký
vliv mohl mít Bolzano na Karla

Havlíčka

v otázce národnostní a

dospěl

k tomuto

názoru: "In der nationalen Frage aber erhebt sich Havlíček uber Bolzano und uber
den Geist der Aufklarung, wachst uber sie hinaus, ohne sich in Gegensatz zu
ihnen zu steHen; denn Bolzanos Denken selbst stellte einen Weg zum modernen
Nationalismus dar. So konnte Bolzano in nationaler und national-politischer
Hinsicht nicht mehr direkt

Havlíčeks

Lehrer werden. Doch ist gerade

Havlíček,

der grosse Sohn seines tschechischen Volkes ein Beweis fUr die nahe
Verwandschaft jener Stromungen, die um 1848 das geistige Antlitz Bohmens
gesta1teten, mit dem Denken Bolzanos."
Disertace se
se stát

výrazně

vědeckým

107

odlišuje od řady ostatních již volbou tématu - práce se nemá

podkladem pro boj sudetských

Němců

proti

českému

zcela naopak, její autor si totiž ke svému studiu vybral vedle Karla

národu-

Havlíčka

osobnost teologa, filozofa a matematika Bernarda Bolzana, syna pražského kupce
italské národnosti. Ten zastával názor, že v Čechách žije jeden dvojjazyčný český

105

Přiložený životopis z 19.5.1941.

106

Přiložený životopis z 6.2.1941.

107

S.215.

94

národ a vyzýval Čechy a Němce k tomu, aby se přátelsky spojili a pokoušeli se žít
jako jeden národ, protože jedině tak mohou být silní.
při

Ernst Nittner použil
jmenovat

například

zpracování tématu mnoho

lze

E.Chalupného, K.Kazbundu, T.G.Masaryka, A. Pražáka. I

když není posudek disertace k dispozici, je
pouze z německých

děl českých historiků,

zřejmé,

či sudetoněmeckých dějin,

že nebylo nutné volit téma

aby mohl student svoji práci

obhájit.

P
Pawlofsky Walter, 14.12.1913, Horní Benešov (Bruntál-Opava),

53.

Panslawistische Stromungen in den Jahren 1867-1871, 1938/39, PfitznerErnstberger, Diss D 908, NK
Pramenem k této disertaci byl tisk z let 1867/71,

neboť

analyzovat charakter a sílu panslavistického usilování
národa, na

základě

Důvody, proč

studia

materiálů,

Walter Pawlofsky

Slovanů, konkrétně českého

které by obsahovaly
vysvětlil

nepoužil i prameny jiné povahy,

chtěl

mínění veřejnosti.

hned v úvodu: "Es

wurden deshalb Quellen, die wohl aus dieser Zeit stammen, nicht aber der
Offentlichkeit bekannt wurden, nicht herangezogen. [... ] Dadurch soll em
moglichst unverzeichnetes Bild uber die in den breiten Schichten des Volkes
herrschenden Anschauungen der slawischen Wechselseitigkeit gegeben werden."
108

Předmětem disertace jsou jednotlivé představy o konstituování slovanské

jednoty, o "všeslovanském jazyku" jako předstupni a podmínce k této jednotě. Od
panslavismu, který je chápán pouze jako vzájemná soudržnost mezi Slovany,
přechází

Walter Pawlofsky k panslavismu politickému. Ten vzniká ve chvíli, kdy

se vymezuje proti ostatním - neslovanským

národům

panslavismus chápán jako obrana proti rozpínavosti

a kdy

německého

začíná

být

národa. Ze zpráv

v tisku dochází Pawlofsky k závěru, že pro Čechy je "hnacím motorem" v oblasti
panslavistických snah

právě německý

tlak: "Der sHirkste Druck aber auf die

Slawen geht nach Meinung der Tschechen von den Deutschen aus. Die Gefahren,
die von den Deutschen drohen, sind Begrundung fast jeder panslawistischen
Áusserung. [... ] Die deutsche Gefrassigkeit droht, nach ihrer Meinung [Čechů -

108

S.III.

95

pozn.L.Ž.], al1e Ostvolker zu verschlingen."
zjištění,
národů

Hlavním závěrem disertace je

109

že panslavismus v letech 1867/71 se od pouhé soudržnosti slovanských

vyvinul v politické hnutí.

Zadavatelem práce byl JosefPfitzner, který v letech 1940/41
ještě dvě

110

a 1943/44

111

vedl

další disertace na téma panslavismus.

54. Pfeifer Wilhelm, 13.9.1913, Kaiserwalde (Lasówka v Kladsku), Bischof
Franz Georg Lock und die Kirchenpolitik der Lausitz um 1800, 1939/40,

Wostry? Emstberger, Diss D 941, NK
Jedná

se o biografickou disertaci o

katolických klášterech a obecných
přelomu

životě

dějinách

biskupa Franze Georga Locka, o

katolické církve na území Lužice na

18. a 19.století.

s
55. Sachse Brunhilde, verehelichte Eder, 12.9.1915, Jibrava, Gescbichte
der Beziehungen zwischen Ungarn und den bobm. Landern bis 1250, historie,
český

jazyk, pedagogika, filozofie, 1939/40, Zatschek - Wostry, Diss D 1154,

AUK
Po

maturitě

na gymnáziu v Liberci studovala Brunhlide Sachse na pedagogické

akademii v Praze, kde v letech 1935 a 1937 získala
k výkonu učitelského povolání na obecné škole.
univerzity v Praze
historii,

český

navštěvovala

112

vysvědčení opravňující

Filozofickou fakultu Německé

od zimního semestru 1934/35, kde studovala

jazyk a pedagogiku. Z oboru historie se zajímala

dějiny středověku, účastnila

se ale také

přednášek

a

seminářů

především

k obecným

o

dějinám

novověku. lB

109

S.l78n.

110

Schindler Ehrenfried, Kramář und der Panslawismus, Diss D 1062,AUK.

III

Schaadt Georg, Der Panslawismus zwischen Tschechen und Russen und der erste Weltkrieg, Diss D

1215,AUK.
Jednalo se o tzv. Volksschule, odpovídající základní škole. Viz k disertaci přiložený životopis.
Viz přiložený seznam přednášek a seminářů. Jako příklady zde lze uvést tyto údaje - zimní semestr
1934/35: Zatschek - Geschichte des fruhen Mittelaters, Wostry- Verfassung und Verwaltung der
bohmischen Uinder; letní semestr 1935: Zatschek - Geschichte des hčiheren Mittelalters; zimní semestr
1935/36: Zatschek- Geschichte Frankreichs und Englands, Pfitzner-Die gesch. Grundlagen des
112

113

96

Disertace o

dějinách

vzájemných

střetem

počátku

10. století, kdy byla v letech 906/907 po

na

vztahů

Uher a
říše,

nájezdech vyvrácena velkomoravská

polovině

ukončeno

uzavřena

13. století a její práce je

zemí

pokračuje

christianizaci Uher na konci 10. století. Období
století je podle Brunhilde Sachse

českých

začíná

prvním

maďarských

Čech

vlivem

proměnlivých vztahů

na

11. a 12.

defintivním rozkolem v první

v době vlády

Přemysla

Otakara II. a

Bély IV.
Vedoucí disertace Heinz Zatschek ji ve svém posudku považuje za velmi
čistě

zpracovanou, kritizuje snad jen

zaměstnání
knihovně,

(pracovala

takže

současně

skutečnost,

že autorka

se studiem jako

neměla kvůli

učitelka) přístup

dobře

a

svému

k vědecké

příležitostně

používala zastaralé prameny. Disertaci to ale podle

kvalitě

neubírá: "Die Arbeit vermeidet jegliche Breite, das

Zatschkových slov na

Urteil ist vorsichtig und abgewogen, die Zusammenfassung hebt die bleibenden
Ergebnisse heraus. [... ] Die Leisung ist gut und berechtigt die Verfasserin, zu den
strengen Prufugen zugelassen zu werden."

114

56. Schaadt Georg, 14.4.1919, Norimberk, Der Panslawismus zwischen

1943/44, Pfitzner-

Tschechen und Russen und der erste Weltkrieg,

Ernstberger, Diss D 1215,AUK
Předmětem

disertace Georga Schaadta je otázka, jakým

způsobem

se podílela

myšlenka panslavismu na vzniku první světové války, dále pak vztah Čechů a
Rusů

během

války, na který je kladen velký

následující - oficiálním
slovanských

národů,

ale

představitelům
především

důraz.

Ruska nešlo

o otázku

Hlavní

během

černomořských

závěry

práce jsou

války o osvobození
úžin a balkánských

poměrů. Češi naproti tomu očekávali, že prostřednictvím přímé účasti ve válce

dosáhnou

vytvoření

sil na ruské

samostatného státu a usilovali o nasazení svých vojenských

frontě.

Josef Pfitzner, vedoucí disertace, nebyl s jejími výsledky zcela spokojen. Za
největší

nedostatek považuje

skutečnost,

práci veškeré dostupné prameny a také

že Georg Schaadt nevyužil pro svoji

způsob,

jakým citoval z

pramenů,

které

Bolschewismus; letní semestr 1936: Zatschek- Quellenkunde des Mittelalters, Pfitzner - Das nationale
Erwachen der osteurop.Včilker , Ernstberger - Liberalismus und Nationalismus.
114 Přiložený posudek z 19.5.1940.

97

prostudoval.

115

Na závěr svého posudku

Pfitzner uvádí: "Diese und andere

Ergebnisse hatten noch klarer herausgearbeitet werden konnen, wenn Schaadt das
vorhandene Schrifttum im vollen Umfange zu Rate gezogen hatte. [... ] Trotz
dieser Mangel enthalt die Arbeit so viel an neuen Erkenntnissen, daB sie als
zureichend ftir die Zulassung zu den strengen Prtifungen bewertet werden kann."
116

Pfitzneruv kolega a zárověň oponent Anton Ernstberger byl ve svém posudku

mírnější,

ocenil především

věcné rozčlenění

a způsob zpracování širokého tématu.

Problém s prameny a citacemi ovšem také vnímá jako podstatnou chybu: "Es fehlt
auch an Mangeln nicht. So steht die im Quellen-und Literaturverzeichnis
angeftihrte groBe Menge bentitzter Werke in keinem Verhaltnis zu den dann
folgenden Zitaten. Diese sind gering. Ein Nichteingeweihter konnte aus der Art,
wie auf Akten aus den Archiven in Wien, Moskau und Prag verwiesen wird,
annehmen, daB diese Archive unmittelbar bentitzt wurden. Doch wird nattirlich
nur nach gedruckten Quellen zitiert."

117

57. Schaffer Herbert, 10.1.1916, Jirkov, Bevolkerungsbewegungen und
Klimaschwankungen, 1938/39, Zatschek- Wostry, Diss D 929, NK

Ve své disertaci se Herbert Schaffer pokusil poukázat na
klimatem a
zdůraznil,
neboť

změn

resp. na vliv

že pro takovou práci bylo

oba

studium

člověkem,

vědní

třeba

obory mají mnoho

hospodářských

a sociálních

klimatu na
využít

dějiny

poznatků

styčných bodů,

dějin:

přímou

souvislost mezi

obyvatelstva. Autor
historie a geografie,

které jsou

důležité

pro

" Eine Siedlungsgeschichte ohne die

nattirlichen geographischen Grundlagen einer Landschaft ware ein Bruchsttick.
Ebenso z.B. die Wirtschaftsgeographie einer Stadt, die nicht die geschichtliche
Entwicklung bertihrte:"
Jednotlivé kapitoly

118

věnoval

Schaffer následujícím

jeho kolísání, neúroda, hladomory, epidemie,
kojenců, počty uzavřených

k závěru, že zákony

počty

manželství a kolísání

ovlivňující proměny

tématům

počtu

98

dětí

klimatu a

a úmrtnost

obyvatelstva.

Dospěl

klimatu jsou zákony, kterými se

Viz přiložený posudek Josefa Pfitznera z 8.1.1944.
Tamtéž.
117 Přiložený posudek Antona Ernstbergera z 15.1.1944.
118 S. 7.
116

změny

narozených

vývoj obyvatelstva. V tomto vývoji jsou periodicky
115

-

střídány

řídí

generace silné,

zdravé a plodné generacemi fyzicky slabými. 119 Uvedené závěry nechtěl Schaffer
označit

za

všeobecně

platné,

zároveň

však ani za náhodné: " Trotzdem das

untersuchte Material sich nicht auf ein kleines Gebiet beschrankte, sondern
vielmehr aus ganz Deutschland - allerdings bruchstuckweise - zusammengesetzt
war, reichen die Ergebnisse noch nicht aus, um allgemein giltige [sic!-L.Ž.]
Gesetze aufzustellen. Da sich die gleichen Bewegungen aber uberall zeigen, geht
ihre Wahrscheinlichkeit weit uber den Zufall hinaus. ,,120 Posudek k disertaci není
bohužel k dispozici.

58. Schiller Rudolf, 15.11.1915, Blšany, Bijhmens Arbeiterstand im
Revolutionsjahre 1848, historie, latina, 1939/40, Pfitzner- Wostry, Diss D 996,
AUK

Schiller absolvoval

německé

reálné gymnázium v Praze v květnu roku 1936 a na

podzim zahájil studium latiny a historie. Ve své disertaci se
dělnictva,

podmínky

konkrétně
dělníků

zaměřil

v období revoluce roku 1848. Popsal

na konci první poloviny 19. století

pracovní doby apod.), poté se

zaměřil

na

dělnické

na

obecně

(především

otázku

nepokoje a vztah

dějiny

životní
platů

a

dělníků

k revoluci 1848. Vedoucí práce, Josef Pfitzner, byl s jejím výsledkem _spokojen,
ocenil velké množtsví prostudovaných
způsob

jejího zpracování, tedy

formulace.
zkoušce,

Přesto

pramenů,

nedostatečně

resp. literatury. Kritizoval ale

jasné

členění

látky a neobratné

byla disertace plnohodnotným podkladem pro

neboť obsahově přinesla

mnoho nových

poznatků:

připuštění

ke

" [... ] So indessen

behilft er sich noch viel zu sehr mit unscharfen Formulierungen, stilistischen
Wiederholungen und Weitschweifigkeiten. Dennoch stellt seine Arbeit einen
wesentlichen Fortschritt rur unsere Erkenntnis dar, der der Oeffentlichkeit nicht
vorenthalten zu werden braucht. Als Grundlage ffu die Zulassug zu den strengen
Prufungen genugt die Arbeit durchaus."
s posudkem svým podpisem.

119
120
121

Viz s. 129.
s. 130.
Přiložený posudek Josefa Pfitznera ze 14.5.1940.

99

121

Wilhelm Wostry vyjádřil souhlas

59. Schindler Ehrenfried, 15.8.1914, Přísečnice (Kadaň), Kramář und der
Panslawismus, 1940/41, Pfitzner - Emstberger, Diss D 1062,AUK
Podobně jako Walter Pawlofsky

122,

zabývá se také Ehrenfried Schindler ve své

disertaci tématem panslavismu. Zatímco Pawlofsky vycházel z tisku a věnoval se
veřejnému mínění

ve vztahu k panslavismu, v této práci je tornu jinak. Schindler

si jako téma zvolil politické působení Karla Kramáře v období před a během první
světové

války.

Důvodem

pro volbu tohoto tématu byla podle Schindlerových slov

nebezpečí,

nutnost upozornit na

které panslavismus

představuje

německý

pro

národ: "Die vorliegende Arbeit entstand aus der Erkenntnis, dem Deutschtum die
Gefahr, die ihm durch die Idee des Panslawismus droht, aufzeigen zu miissen. Der
Gedanke des Panslawismus ist nicht etwa eine Utopie in den Himen weniger
Manner, sondem eine gefáhrliche politische Kraft, deren Wirkung wir Deutsche,
besonders wir Grenzlanddeutsche vor und wahrend des Krieges zu spiiren
bekamen. Besonders ein Mann verstand es, dieser Idee einen realpolitischen Inhalt
zu geben. Dieser Mann erwuchs dem Panslawismus und dem tschechischen Volke
in der Person des Tschechenfiihrers Karl Kramář."
Pfitzner byl s obsahem disertace spokojen,
pramenů

a literatury.

práci k obhajobě,

Vyučující

neboť

v ní zcela

chyběl

rozhodl, že je možné i v takovém případě

vznikla za

mnoho nových pozitivních

přestože

Vedoucí práce Josef

123

výsledků,

mimořádných válečných poměrů

které nad

zmíněnými

nedostatky

seznam
přijmout

a

přináší

převažují.

124

60. Schlapka Herbert, 4.9.1918, Opava, Der Schutzvereinsgedanke in den

SudetenHindern bis 1894, Landesgeschichte, neue Geschichte, Volkslehre ,

1943/44, Wostry - Emstberger, Diss D 1279, AUK
Herbert Schlapka je autorem disertace, která se odlišuje výrazně svým rozsahem a
kvalitou zpracování a
zajímavé informace.

125

patří__ ~~~jlepším.

Také

připojený

životopis obsahuje

Schlapka složil 20.6.1937 na státním gymnáziu v Opavě

maturitu s vyznamenáním a už v zimním semestru 1937/38 se stal studentem
Německé

univerzity v Praze. O

zkoušku pro
122
123
124
125

učitelství

tři

roky

později

na vyšších školách v oborech

absolvoval s vyznamenáním
dějepis, zeměpis

a

německý

Pawlofsky Walter, Panslawistische Stromungen in den J ahren 1867-1871, Diss D 908, NK
Předmluva, nečíslováno.

Viz přiložený posudek Josefa Pfitznera ze 13.1.1941.
S. 225.

100

jazyk. Od 1.9.1940 sloužil v
byl

těžce raněn.

součástí

zvláštní

armádě, zúčastnil

se tažení do Ruska a v dubnu 1942

Poté dostal od svého útvaru
disertace je také osobní

čas

na

dokončení

poděkování rodině

studia. Zcela

v předmluvě: "Den

grossten Dank schulde ich aber meiner Mutter, die es trotz grosster
Schwierigkeiten ermoglicht hat, mich studieren zu lassen:"
Při

126

zpracování tématu vycházel Schlapka z velkého množství

literatury, pátral v archivech jednotlivých
spolků, čerpal

a

německých

ze zpráv z tisku, z literatury v německém i

z výpovědí a vzpomínek
rozvoje

českých

českého

současníků.

českém

pramenů

a

ochranných

jazyce a také

V úvodu disertace se zabýval

počátky

a německého spolkového hnutí v druhé polovině 19. století ajeho

rozmachem kolem roku 1894. Druhou část práce věnoval jednotlivým

spolkům

na

české i německé straně a při jejich vzájemném srovnání viděl Čechy jako mnohem
aktivnější

sílu: "Bezeichnend fiir die AktiviHit der Tschechen ist es, dass sie den

einmal von den Deutschen geborenen Gedanken vie1 energischer aufgreifen und
innerhalb dreier Jahre ihre Volksgrenze ringsum mit derartigen Vereinen ,Národní
jednota' genannt ummauerten , wahrend die Bildung der deutschen ,Bunde' erst
1899, 15 Jahre nach Beginn der Bewegung in Budweis, einigermaBen
abgeschlossen ist."
vědomí

127

Úkolem spolků na obou stranách bylo posílení národního

a pocitu sounáležitosti s vlastním národem.

Vedoucí disertace Wilhelm Wostry velmi
materiálem, využití osobních
látky a
výborná.

~

přesvědčivý
128

výpovědí

kladně

hodnotil práci s archivním

a vzpomínek, jasné a

přehledné členění

zájem o nacionální problémy. Výslednou známkou byla

Oponent Anton Ernstberger známku o stupeň snížil, neuvedl ovšem

'--

důvod pro své rozhodnutí.

129

61. Schlinger Ernst, 12.7.1913, Doudleby, Johann Georg August Wirth und
die deutsche Frage in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts, 1938/39,
Ernstberger - Wostry, Diss D 899, NK
Biografická práce, velmi

špatně

zpracovaná z hlediska práce s prameny a

literaturou. V disertaci zcela chybí poznámky u
informací, a proto se
126
127
128
129

čtenář

nedozví, z jakých

S.2.
Přiložený výtah z disertace.
Přiložený posudek Wilhelma Wostryho z 23.7.1944.
Přiložený posudek Antona Ernstbergera z 18.7.1944.

101

citátů

resp. veškerých dalších

pramenů

a literatury Schlinger

při

vycházel. Posudky neJsou k dispozici,

srovnání s ostatními disertacemi se

ovšem lze domnívat, že hodnocení by nebylo

příliš

pozitivní.

62. Schlusche Herbert, 16.3.1911, Cukmantl (Slezsko), Stadtpfeifer und
Instrumentenbauer in Olmiitz im 16. Jahrhundert, hudební
umění,

věda, dějiny

1941/42, Becking -Wostry, Diss D 1118, AUK

Autor disertace absolvoval roku 1930 německé gymnázium v Šumperku. Nejprve
studoval

130 šest

semestrů na teologické fakultě olomoucké univerzity, studium ale

musel ze zdravotních

důvodů přerušit

a po nemoci se rozhodl v zimním semestru

1936/37 pro nové studijní obory, a to hudební
fakultě Německé

univerzity v Praze.

Tématem práce

patřící především

řemeslníci-

výrobci hudebních

Hudebníci, v názvu disertace
odborného cechu a působili

a

dějiny umění

do oboru hudební

nástrojů, kteří

označení

výhradně

vědy

na filozofické

jsou hudebníci a

žili v Olomouci v 16. století.

termínem "Stadtpfeifer", byli

příslušníky

ve službách města. Vedoucím disertace byl

Gustav Wilhelm Becking, profesor hudební
vyučující

vědu

vědy.

S trochou nadsázky lze

říci,

že

byl zpracováním tématu po obsahové i formální stránce doslova nadšen:

"Die Arbeit bringt in ihrem vollen Umfange und in knappem Wortlaut neues
Material. Sie bereichert unsere Kenntnis von Satz zu Satz. [... ] Sie ist getragen
von vorbildlicher Liebe zu ihrem Gegenstande und von einer ins Einzelne
gehenden Vertrautheit mit der gesamten Olmlitzer Kulturgeschichte."
ohodnotil Becking práci pouze

stupněm

dobrý, domnívá se, že je

třeba

kapitoly o hudbě ve školách, církevní hudbě případně další témata.

Přesto

131

doplnit

132

Také

Wilhelm Wostry byl s disertací velmi spokojen, a to i z historického hlediska a
navrhl o

stupeň

lepší hodnocení: "Die Arbeit ist mit groBem FleiB durchgefiihrt,

es spricht aus ihr ein lebendiges Interesse, [... ] ein gesunder historischer Blick [... ].
Die Dissertation kann (vom Standpunkte des Historikers) als gut bewertet werden,
ja, als sehr gut, wenn das Urteil des Fachprufers dahinlautet; sie rechtfertigt
durchaus die Zulassung zum zum Rigorosum."

133

130 Podrobnější informace k ossobě G.W.Beckinga viz Míšková Alena, Německá (Karlova) univerzita
od Mnichova k 9.květnu 1945, Praha 2002, s. 235.
131 Přiložený posudek Gustava W. Beckinga z 11.3.1942.
132 Tamtéž.
133 Přiložený posudek Wilhelma Wostryho z 10.3.1942.
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63. Schoffl-Borstendorfer Udo, 12.2.1913, Žatec, Die Tschechen und die
Bismarcksche Reichsgriindung. (1866-1871), 1938/39, Wostry ? Pfitzner, Diss
D 896, NK

U této disertace není k dispozici osobní složka, ale už z předmluvy vyplývá, že
vznikla na základě

semináře

Josefa Pfitznera (Bismarck und der Osten), který byl

zároveň jejím zadavatelem a vedoucím.

1871, vznik

Německé říše

Borstend6rfer

dospěl

a

česko

-

l34

Tématem práce jsou události let 1866-

německé

vztahy v tomto období. Sch6ffi-

k závěru, že v průběhu staletí došlo v důsledku sousedství

Čechů a Němců k rasovému, kulturnímu a politickému přiblížení obou národů,

které

mělo postupně

vést k rozplynutí a zániku

nedošlo, protože, jak tvrdí autor disertace,
zároveň
l35

vždy doprovázeny reakcí

českého

českého

národa. K

zmíněné přibližovací

němu

ovšem

tendence byly

národa působící proti těmto tendencím.

Stejně tomu bylo i po vzniku Německé říše roku 1871. Podle názoru autora

disertace se k němu
případný

český

souhlasný postoj

národ
měl

nestavěl

zcela,

přesto

ve velké

míře negativně

a

své pevně dané hranice: ,,[ ... ] dass diese bejahende

Haltung der Tschechen zur dt. Einigung ihre engen Grenzen fand, wie sie durch
eine kleindeutsche L6sung gezogen waren; nationaldeutsche Wunsche, die uber
diesen Rahmen hinausgingen, stieBen bei den Tschechen auf Widerspruch und
Feindschaft."

136

64. Schrader Herbert, 2.12.1919, Seesen am Harz (Německo), Presse im
Volkstumskampf, historie, Volkskurlde, 1941/42, Marz - Wostry, Diss D 1103,
AUK

Disertace Herberta Schradera se od ostatních
ohledech. Schrader nebyl sudetský

Němec

jako

výrazně

odlišuje v několika

většina autorů

disertací. Svá

studia zahájil v Lipsku na podzim roku 1938, I. trimestr 1940 absolvoval
v Mnichově a poté, co se vrátil do Lipska, zvolil si téma své disertace. Schrader
měl

zjistit, jakými

prostředky

a jakou formou sledoval

sudetoněmecký

tisk

svůj

cíl, tedy sjednocení německého národa v Čechách a na Moravě a vytvoření
pevného

134
135
136

společenství.

Aby mohl práci

S.I.
S. 3nn.
S. 242.

103

dokončit, přišel

Schrader na

jaře

roku

1941

na filozofickou fakultu Německé univerzity v Praze.

prostudovat všechny

potřebné

137

Zde pak mohl

materiály: "lm Laufe der Bearbeitung machte sich

eine Ubersiedlung nach Prag, wo das meiste Materialliegt, notwendig."
Další rozdíl ve vztahu k ostatním disertacím je patrný ze seznamu
literatury, v němž Schrader jako jediný ze všech zde vybraných
uvedl dílo Adolfa Hitlera Mein Kampf, ze kterého také
obdivem citoval.
Disertace,

patřící

hodnocena

několikrát

138

pramenů

autorů

a

disertací

s neskrývaným

139

více do oboru žurnalistiky než historie, byla oběma posuzovateli

stupněm

nedostatků

dobrý, shodli se votázce

i

předností

práce.

Hlavním přínosem bylo zpracování přehledu sudetoněmeckého tisku v Čechách, o
němž již delší dobu nebyla napsána žádná shrnující práce.

hodnotil disertaci z hlediska historického a ocenil
vědecký a politický zájem o téma.

především

140

Wilhelm Wostry

dobrý úsudek a také

141

65. Schramm Johann, 8.4.1911, Nový Bohumín (Ostrava), Der nationale
Gedanke der Polen im Mittelalter, 1939/40, Pfitzner -Wostry, Diss D 938, NK
věnuje

Disertace Johanna Schramma se
v průběhu

středověku.

vývoji národního

uvědomění

v Polsku

Autor se zabýval podstatou národní myšlenky, váháním

mezi etnickou a zemskou identitou a
k vlastnímu (zde: polskému) národu.

konečným uvědoměním

Přestože

si

příslušnosti

není k dispozici osobní složka,

vyplývá z předmluvy, kdo byl zadavatelem a také vedoucím práce: "Sie verdankt
ihre Entstehung einer Anregung, die ich von Herrn Univ.-Prof. Dr. J. Pfitzner im
Sommer 1934 anHi-sslich des Besuches seiner Vorlesungen uber polnische
Geschichte erhielt."

142

V základních rysech byla disertace hotová již v roce 1936,

Schramm ovšem musel nastoupit dvouletou vojenskou službu, a proto ji předložil
k obhajobě až v akademickém roce 1938/39.
tvrdit, že Pfitznerem byla práce
východní Evropy
války,

stejně

jako

(konkrétně

dějiny

zřejmě

Ačkoli chybí posudky, je možné

hodnocena

národními

dalších

143

národů

dějinami

dobře

- zabývá se

Polska, které se v průběhu

východní Evropy, dostaly do centra

Viz s. 240.
SA.
139 Viz s. 6n. a 9n.
140 Viz přiložený životopis profesora žurnalistiky Josefa Marze z 27.11.1941.
141 Viz přiložený životopis Wilhelma Wostryho z 11.12.1941.
142 S.III.
143 Viz tamtéž.
137

138

104

dějinami

zájmu

německých historiků)

a nechybí jí kvalitní zpracování po obsahové

formální stránce.

66. Schwarz Wilfried, 18.11.1914, Radim (Slezsko), Die Stellung der oster.
Grosspresse zum Vatikanischen

Konzil

1937/38, Wostry ?

1869/70,

Ernstberger, Diss D 842, NK
Disertace byla jako jediná v tomto seznamu autorem
"Hausarbeit" (z našeho pohledu seminární práce).
z textu,

připojena závěrečná

jako disertace. Z tohoto
v textu zcela chybí
téměř znemožňuje

kapitola a práce mohla být

důvodu

označení

orientaci

Později

označena

k ní byla, což je
předložena

je disertace po formální stránce

a tím také

oddělení

termínem
zřejmé

k obhajobě

nedostatečná,

jednotlivých kapitol názvy, což

čtenáře.

Z hlediska obsahu se jedná o disertaci z oboru žurnalistiky a historie. Wilfried
Schwarz analyzoval postoj rakouského tisku k prvnímu vatikánskému koncilu
v letech 1869/70. Jednalo se o ekumenický koncil, týkal se tudíž otázek
církevního života. Byl zahájen v roce 1869 a probíhal ve vatikánské bazilice sv.
Petra. Zásadní rozhodnutí
papežově

neomylnosti ve

přinesl

věrouce,

koncil o rok

v záležitostech víry a

nadále sledoval postoj rakouského tisku, až do
obsazen italským vojskem.
z významných

proudů

Při

později,

září

kdy vyhlásil dogma o

mravů.

Autor disertace i

1870, kdy byl církevní stát

své analýze Schwarz neopomenul žádný

rakouské žurnalistiky druhé poloviny 19. století. Bohužel
jistě

nejsou k dispozici posudky, které by

musely zohlednit

zmíněné

formální

nedostatky disertace.
67.

SlafK.ofszky

Ludwig,

23.9.1916,

Levoča,

Wandlungen

des

Volksbewusstseins bei den Zipser Deutschen im 19. Jahrhundert, historie,

latina, 1939/40, Wostry- Ernstberger, Diss D 970, AUK
Autor disertace absolvoval

německé

gymnázium v Levoči a po

v zimním semestru 1935/36 studovat na filozofické

fakultě

maturitě začal

historii a latinu,

v zimním semestru 1936/37 musel studium přerušit, vrátil se ovšem hned v letním
semestru 1937.
semináře

144

144

V rámci studia historie navštěvoval především přednášky a

z dějin východní Evropy vedené Josefem Pfitznerem,

Slafkofszky neuvedl důvod přerušení, viz přiložený životopis.

105

přednášky

Wilhelma Wostryho k českým

dějinám

a

cvičení

z latinské paleografie,

diplomatiky a přednášky z dějin středověku u Heinze Zatschka.

145

Ludwig Slafkofszky si zvolil téma z dějin vlastního národa v oblasti, z níž
věnoval

pocházel -

se

dějinám německé

menšiny v Uhrách 19. století,

konkrétně

v oblasti Spiše. V úvodu popsal osídlení a

dějiny

pokračoval

menšiny, která v této oblasti na konci

postupnou maďarizací

německé

Spiše do roku 1800, aby pak

19. století téměř zanikla.
K dispozici je pouze posudek vedoucího práce Wilhelma Wostryho ze 7.2.1940,
v němž

kladně

hodnotil zájem o téma i jeho zpracování, neuvedl ale výslednou

známku.

68. Stadler Elfriede, 21.9.1914, Český Krumlov, Die vorgeschichtliche
Besiedlung des Bezirkes Bohm. Budweis, 1937/38, Wostry ? Franz, Diss D 800,
NK

Disertace zabývající se
bronzové.
době

Konkrétně

pravěkým

osídlením budějovické pánve v době kamenné a

se Elfriede Stadler

bronzové. Kultura dostala

svůj

věnovala

název podle

mohylové

kultuře

ve

střední

způsobu pohřbívání zemřelých

pod mohylami s hrobovou výbavou zbraní a šperků. Obsahem disertace jsou proto
nálezy z těchto
výbava byla

hrobů,

jako

např.

samozřejmě ovlivněna

keramické a bronzové

předměty.

Hrobová

i obchodními styky s jinými oblastmi Evropy,

a proto se autorka zmínila o obchodní stezce, která vedla od Dunaje
k Labi právě přes

budějovickou

směrem

pánev.

69. Steffel Edeltraut, 6.8.1918, Petrovice nad Desnou (Šumperk), Das Reich
und der Tripoliskrieg (1911-1912), 1941/42, Wostry - Emstberger, Diss D

1104, AUK
Cílem disertace bylo posoudit vztah Německé

říše

k italskému tažení v Tripolsku

a Kyrenaice, severoafrických državách Turecka. Italský zájem o tyto državy trval
již od

přelomu

století, v roce 1911 využila Itálie mezinárodního

vyvolaného druhou marockou krizí, v září v průběhu dvou po
dnů předložila

145

sobě

napětí

následujících

Turecku ultimátum a vyhlásila válku. Ta trvala do léta 1912, kdy

Viz přiložený seznam přednášek a seminářů.

106

před

Turecko z obavy
definitivně

Balkáně začalo

hrozící válkou na

jednat a v říjnu Itálie

získala Tripolsko a Kyrenaiku, z nichž vznikla italská kolonie Libye.
především

Autorka disertace zpracování tématu nezvládla, což se týkalo

s citáty. Edeltraut Steffel citovala pouze prameny a to jen tehdy, pokud

práce

uváděla

citáty doslovné. Zcela opomenula citovat literaturu. Proto vedoucí a oponent
hodnotili práci pouze stupněm dostatečný.

146

70. Steinert Josef, 18.3.1916, Blatno u Chomutova, Wirtschaftsgeschichte
der Herrschaft Komotau zur Zeit des 30jiihr. Krieges , 1939/40, PfitznerWostry, Diss D 939, NK
hospodářských

Disertace Josefa Steinerta o
rozdělena časově

do

tří

velkých

celků

dějinách

- její autor nejprve

výchozí stav

městského hospodářství před třicetiletou

hospodářský

život

válka

přinesla

během

města

války a v poslední

části

město

popsal

válkou v roce 1618, dále

shrnul

změny,

geografické poloze města, obyvatelstvu, městské

finanční správě města), zemědělství (vinařství, chmelařství,

bylo

důkladně

které s sebou

(popsal tedy situaci v roce 1648). V úvodní kapitole se Steinert

detailně věnoval

a v neposlední

Chomutova je

řadě

obchodu,

nejvíce ohroženo

zhoršila jeho

finanční

nejzajímavější změny

řemeslům

třicetileté

války

pochopitelně

se

situace. Po roce 1648 byly pro autora disertace

nových obyvatel, jejich národnost,

Disertace je typickým

vojska, epidemiemi a

týkající se skladby obyvatelstva, tj. jeho

skupin a také náboženské

(mj. také

chovu dobytka a ryb)

a hornictví. V průběhu

přítomností

správě

rozdělení

obyvatel celého

počet, příchod

města

do sociálních

změny.

příkladem

práce z oboru

hospoářských

a sociálních

dějin,

jejímž zadavatelem a vedoucím byl Josef Pfitzner. Podle slov autora práce
inspiroval

Pfitzner

studenty

ke

k hospodářským

dějinám

kameny mozaiky

hospodářských dějin

zpracování

sudetoněmeckých měst,

celé

dílčích

studií

(disertací)

které by byly stavebními

sudetoněmecké

oblasti: ,,[ ... ] In dieser

Hinsicht mag die vorliegende Arbeit uber die Herrschaft Komotau als kleiner
Baustein in dem Gefiige des Wirtschaftkorpers unserer sudetendeutschen Heimat
gewertet werden."

146
147

147

Viz přiložený posudek Wilhelma Wostryho z 30.11.1941 a Antona Ernstbergera z 8.12.1941.
S.3.

107

71. Stich Karl, 2.12.1916, Praha, Das Urbar der Herrschaft BischofteinitzZetschowitz, 1939/40, Wostry? Emstberger, Diss D 1004, NK

Disertace Karla Sticha je detailním rozborem

urbáře

panství Horšovský Týn-

Čečovice, který byl pořízen roku 1587 u příležitosti dělení dědictví mezi bratry

Kryštofem a Vilémem z Lobkovic. První
urbáře

ze

staročeštiny

do

němčiny,

urbáře, zmiňovanému rozdělení

část

hospodářských dějin

robotě

tvoří

zbývající kapitoly jsou

věnovány

patřících. Urbář

přepis

vzniku

jako významný

poskytoval informace nejen o odvodech a daních,

a církevních dávkách, ale také o obyvatelstvu, zde

poddaných a je tak pramenem i k sociálním
jazykovědný

doslovný

panství a popisu odvodů, které dostávalo panstvo

z města Horšovský Týn a z vesnic k panství
pramen

disertace

dějinám.

konkrétně

o jménech

Karl Stich provedl

a stilistický rozbor jmen uvedených v urbáři a z něj poté usuzoval na

národnostní skladbu obyvatelstva panství Horšovský Týn-Čečovice: "Es ergaben
sich so die Summen: tschechisch [... ] 66,5%, deutsch: [... ] 27%, unbestimmt: [... ]
6,4%:"

148

Podobně jako Josef Steinert

ve své disertaci, jeden ze stavebních
sudetoněmeckého národa.

Pro lepší

představu

o

k vlastní

viděl i Karl Stich v urbářích, tedy také

kamenů hospodářských

a sociálních

dějin

150

osobě

autora disertace je nutné zmínit jeho slova z úvodní

kapitoly, ve kterých neskrývá obdiv
Němce

149

aktivitě při

vůči

Adolfu Hitlerovi a vyzývá sudetské

získávání nového životního prostoru na

Východě:

"RUckblickend aber und lemend aus der Geschichte unserer Heimat darf es auch
in Hinkunft fur und Grenzbewohner keinen Stillstand geben und vor allem auch
von uns wird es abhangen, dass unserem Volke Neuland im Osten gewonnen
wird."

151

72. Siiss Luise, 6.5.1914, Novosedlice (Teplice), Das Volksbewusstsein im
Elsass in seiner Abwehrstellung gegen Frankreich, 1937/38, Zatschek -

Pirchan, Diss D 824, NK
Z podtitulu disertace "Untersuchung elsassischer Geschichtsquellen von der Mitte
des 13. Jahrhunderts bis zum Anbruch der Neuzeit" vyplývá, že se autorka opírala

S. 50.
Viz výše.
150 Viz s.4.
151 Tamtéž.

148

149
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především

o pramenný materiál,

úkolem bylo zjistit, jakým
Alsaska v

konkrétně

způsobem

alsaské historické prameny. Jejím

projevovalo

době středověku příslušnost

obyvatelstvo na území

k vlastnímu národu, tj. jakým
Při

vymezovalo proti obyvatelstvu francouzskému.
Sťiss dospěla

německé

způsobem

pramenů

studiu

se

pak Luise

k závěru, že v nich není možné najít nepřátelské výpady Němců vůči

Francouzům, neboť něco

takového nebylo a není

německému

národu vlastní: ,,[ ... ]

denn dem deutschen Volke ist es nicht eigen, sich zu derartigen Ausfállen gegen
seinen Feind verleiten zu lassen. [... ] Noch ein zweites charakteristisches Merkmal
gibt es festzustellen: es liegt in der deutschen Art, gegen jedermann aufrichtig zu
sein und auch seine eigenen Fehler und Mangel immer einzugestehen und sie nie
zu bergen trachten."
předpokládat,

152

Bohužel není k dispozici žádný posudek, lze ale

že práce s tak pozitivní charakteristikou

by se v době svého

dokončení jistě

německé

národní povahy

setkala s podobně pozitivním hodnocením.

T
73. Tschochner Paul, 24.12.1916, Nepomyšl, Die Stellungnahme der
tschechischen Presse zum deutsch-franzosischen Krieg 1870-1871, historie,

geografie, 1939/40, Wostry - Emstberger, Diss D 1002, AUK
Paul Tschochner projevil zájem o historii a geografii až po absolvování
semestrů matematiky a fyziky.
věnoval

se především

českým

153

čtyř

Historie se poté stala jeho hlavním oborem,

a novověkým

dějinám.

Pramenem k disertaci Paula Tschochnera byl

český

Národní Listy a Pražský Deník, týdeník Čech

např.

tisk -

deníky Pokrok,

a další periodika (Budivoj,

Humanistické Listy aj.). Úkolem autora disertace bylo podrobně analyzovat postoj
českého

pak

tisku k prusko-francouzské válce 1870/71. Na

dospěl

dvěma

k závěru,

český

tisk je

při

hodnocení

základními pohnutkami. Na jedné

Pruska, na

straně

postavení

v rámci

straně

základě

válečných

spolku:

událostí

ovlivněn

je to strach z vzestupu moci

druhé obava, že by Rakousko mohlo
německého

studia periodik

"Wahrend

opět

die

získat vedoucí

Einstellung

der

Jungtschechen mehr durch ersteren bestimmt wird, beeinf1usst letzterer mehr die
der Alttschechen."

154

Po vyhlášení Německého císařství roku 1871, které

S. 83n.
Viz přiložený životopis.
154 Přiložený výtah z disertace, nečíslováno.
152
153
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sjednotilo všechny dosavadní

německé

státy pod vedením Pruska, se uvedené

obavy naplnily a Češi se, říká Tschochner, ještě pozitivněji vyjadřují o
francouzském národu, v němž vidí

svůj

ideál : "Einen gewissen Einfluss libt auch

die demokratische Gesinnung der Tschechen. Sie sehen in dem franzasischen
Volke das fortschrittliche Volk und in der franzasischen Republik ihr Ideal. [... ]
Doch glaube ich, dass die demokratische Gesinnung nur eine Fassade ist, hinter
der sich die Furcht vor dem Pangermanismus verblirgt."

155

podobně

Vedoucí práce nebyl ale s výsledkem spokojen,

jako už bylo možné

sledovat u jiných disertací, zanedbal její autor základní pravidla historické prácenesprávné citace a

špatně

uspořádaný

k hodnocení stupněm dostatečný.

74. Turber

seznam

pramenů

a literatury vedl

156

Franz Josef, 18.12.1914, Planá

(Mar.Lázně), Der Volkerbund

und die tschechische Presse im Jahre 1918/19, historie,

český

jazyk, 1939/40,

Wostry - Ernstberger, Diss D 1000, AUK

Autor disertace zahájil v zimním semestru 1935/36 studium historie a
jazyka a literatury. V oboru historie se

zaměřil

na

české

a

českého

novověké dějiny,

zvláštní pozornost věnoval vzájemnému vztahu českých a německých dějin.

157

Pramenem k disertaci byl opět český tisk, - České Slovo, Národní Politika, Právo
Lidu, Venkov, Lidové noviny, Národní Listy a Lid, všechna jmenovaná periodika
za období let 1918/19. Turber analyzoval, jak tato
činnost Společnosti národů,
Společnosti národů

kolonií, postoj

jaká přání a

v otázkách, které

Společnosti národů

naděje

česká

periodika hodnotí vznik a

s ní spojují, jak reagují na postup

měla řešit (sudetoněmecká

otázka, otázka

k Německu a Rakousku, otázka Polska a

Těšínska).

Názor autora disertace na

činnost

Společnosti

národů

přesně

odpovídal

oficiálnímu hodnocení této organizace představiteli Říše: "Es besteht zwar auch
noch heute der Valkerbund in Genf. Kein Mensch aber nimmt ihn noch ernst.
Magen auch die Westmachte in ihm Sanktionen und Aktionen beschliessen, es
wird ihm, der j a nichts anderes war und ist als der Verwirklicher des grassten

Tamtéž.
Viz přiložený posudek Wilhelma Wostryho z 1.7. 1940.
157 Viz přiložený životopis.
155

156
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deutschen Umechtes, das je am deutschen Volke begangen wurde, nicht gelingen,
eine Neuordnung Europas und damit der ganzen Welt zu verhindem."
Vedoucí disertace Wostry žádným
nehodnotil,

označil

disertaci za

způsobem

pečlivě

a

158

tyto politické názory jejího autora

dobře

napsaný podklad pro

připuštění

k závěrečným zkouškám. 159

75. Tutschku Heinrich, 7.9.1917, Balda (Polička), Die sozialen und
wirtschaftlichen VerhiHtnisse Prags 1848, historie,

čeština,

geografie, 1940/41,

Pfitzner- Wostry, Diss D 1033, AUK
Téma disertace zvolil Heimich Tutschku ve spolupráci s Josefem Pfitznerem, u
nějž navštěvoval řadu seminářů
160

a

přednášek, především

z

dějin

Polska a Ruska.

Disertace o politických dějinách Prahy v souvislosti s revolucí roku 1848 by

dle názoru jejího autora
hospodářské

a sociální

během revoluce 1848.
průmyslová

odvětví

nepřinesla

poměry

nic nového,

Prahy v této

době,

se proto

které

jistě

zaměřit

ovlivnily i

na

dění

Tutschku popsal strukturu Prahy, nejdůležitější

161

a v souvislosti s rozvojem

vzrůstající nezaměstnanosti,

chtěl

průmyslu

se

věnoval

velmi špatným pracovním podmínkám žen a

také
dětí

a

celkovému zhoršení životních podmínek dělníků v průmyslu.
JosefPfitzner hodnotil

kladně

výsledky práce s prameny a literaturou, ovšem s tou

výhradou, že Heimich Tutschku

nevěnoval

disertaci dostatek

pouze jednou skupinou pražského obyvatelstva nutné a přínosné popsat také situaci

měšťanstva

času

a zabýval se

dělnictvem. Přitom

by bylo

a inteligence. Tento nedostatek je

možné omluvit pouze mimořádnými poměry, za nichž disertace vznikla.

162

v
76. Vajner Hans,

14.5.1903, Vídeň, Die vor-und friihgeschichtliche

Besiedlung des Prager Bodens, 1938/39, Wostry ? Franz, Diss D 854, NK

S. 93.
Viz přiložený posudek Wilhelma Wostryho z 19.6.1940.
160 Viz přiložený seznam navštěvovaných přednášek a seminářů.
161 Viz předmluva, nečíslováno.
162 Viz přiložený posudek Josefa Pfitznera 23.9.1940.
158

159
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Disertace Hanse Vajnera z pravěkých

dějin

není první disertací z tohoto období

našich dějin. 163 Zabývá se osídlením území Prahy během paleolitu, neolitu, doby
bronzové a železné, a to formou detailního popisu jednotlivých nálezů, které se k
uvedeným obdobím vztahují.

Důležitou součástí

disertace je také mapa Prahy

velkých rozměrů, do které byly všechny nálezy zaneseny.
Hans Vajner spolupracoval s prehistorickým ústavem filozofické fakulty Karlovy
univerzity (tedy české univerzity), což nebylo běžné.

164

W
77. Wagner Klement, 22.10.1913, Nižní Medzev (Slovensko, Rožňava), Das
vOlkische Erwachen des Zipser Deutschtums, historie, geografie, 1939/40,
Pfitzner- Wostry, Diss D 988, AUK
Disertace Klementa Wagnera stojí za pozornost spíše vzhledem k osobě jejího
kvalitě

historické práce. Už jako student gymnázia v Jihlavě

způsobem

projevoval své sympatie k Adolfu Hitlerovi, za což byl

autora než ke
neskrývaným

spolu s několika dalšími "kamarády ze Slovenska", jak je Wagner nazývá, na
dobu jednoho a půl roku vyloučen ze studia a maturitu skládal až v roce 1936
Tehdy hned v zimním semestru
Německé

začal navštěvovat přírodovědeckou

univerzity v Praze, odkud po prvním semestru

přešel

165.

fakultu

na fakultu

filozofickou, aby studoval historii a geografii. Také jako student univerzity
nepřestal

být Wagner politicky aktivní a

nacionálně socialistických uskupeních.

Tématem disertace je národní

hrdě

se hlásil k členství v mnoha

166

uvědomění německé

mewnšiny na Slovensku

v oblasti Spiše. Jedná se o stejné téma v témže roce jako u studenta Ludwiga
Slafkofskyho

167,

liší se však vedoucí práce, kterým byl v případě Klementa

Wagnera Josef Pfitzner. Oponentem byl Wilhelm Wostry, který
vedoucího u druhé jmenované disertace. Rozdílné je také
163

časové

převzal

úlohu

období, kterému

Viz např. Stadler Elfriede, Die vorgeschichtliche Besiedlung des Bezirkes Bohm. Budweis, Diss D

800, NK
Viz poděkování na s. 6.
Viz přiložený životopis.
166 Viz tamtéž. Wagner byl mj. členem politické strany - Deutsche Partei der Slowakei a studentské
organizace - Nationalsozialistischer Studentenbund.
167 Slafkofszky Ludwig, Wandlungen des Volksbewusstseins bei den Zip ser Deutschen im 19.
164
165

lahrhundert, Diss D 970, AUK
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věnovali.

se studenti

Zatímco Slafkofsky se

soustředil

na 19. století,

Wagner svoji disertaci na dvě hlavní fáze, léta 1790-1918 a 1918Josef Pfitzner

viděl

rozdělil

současnost.
skutečnost,

jako hlavní pozitivní výsledek disertace

že

Wagner zvolil velmi aktuální téma: " SolI die Wirksamkeit des deutschen
Volkstumsgedankens restlos ermessen werden, dann bedarf der nationale
Erwachensvorgang auch der vorgeschobensten deutschen Volksinseln und
Volksgruppen der Untersuchung und Darstellung. [... ] Der Kandidat unterzog sich
der lohnenden Aufgabe, im Bereiche des Zipser Deutschtums den Anfángen und
der Entfa1tung des deutschen Volksbewusstseins nachzugehen."

168

Velkým nedostatkem disertace byla její jazyková úroveň. Pfitzner poukázal na to,
že

téměř

každá

věta

obsahuje chyby stylistického charakteru, které byl ovšem

ochoten tolerovat vzhledem k tomu, že student je příslušníkem ohrožené německé
menšiny a neměl tedy příležitost navštěvovat německé školy
řečeno, středoškolské vzdělání

169.

Jak již ale bylo

získal Wagner v Jihlavě.

78. Wachter Margarete, 20.12.1921, Bratislava, Die Geschichte der
historischen Lehrkanzel zu Prag von Seibt bis Gindely , 1943/44, Wostry -

Emstberger, Diss D 1262, AUK
Disertace o
Gindelyho

dějinách

přináší

katedry historie a jejích hlavních představitelích od Seibta po

chronologický

v tomto období na akademické

přehled

půdě

jmen jednotlivých

historiků, působících

v rámci katedry historie, který je doprovázen

spíše popisem než rozborem vědeckých prací každého z nich.
Vedoucím disertace byl Wilhelm Wostry, jehož posudek vzhledem k absenci celé
osobní složky není k dispozici. A

právě

v tomto

případě

by mohl nabídnout

zajímavé hodnocení nejen této disertace, ale také vědecké práce jmenovaných
historiků.

170

79. Walter Georg Dr., 1.9.1906, Pořejov (Tachov), Ferdinand Leopold Graf
Schirndinger

zu

Schirnding

.

Ein

Publizist

aus

den

Tagen

des

osterreichischen Vormarz (1808-1845), 1940/41, Wostry ? Emstberger, Diss D

1159, NK

Viz přiložený posudek Josefa Pfitznera z 25.4.1940.
Viz tamtéž.
170 Např. k osobě Antonína Gindelyho (1829-1892).
168

169
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Jedná se o biografii rakouského literáta a publicisty, který
období literární epochy

běžně

působil

nazývané Vormarz. Tento termín

tvořil

a

v

označuje

literaturu první poloviny 19. století do vypuknutí revoluce roku 1848 (v Berlíně a
Vídni v březnu, proto "Vormarz").

Wenisch Rudolf, 23.4.1919, Radonice (Chomutov), Das Saazer

80.

Biirgerbuch 1583-1726. BevOlkerungsgeschichtliche Betrachtung, historie,
německá

Po

filologie, 1940/41, Wostry- Zatschek, Diss D 1032, AUK

maturitě

1937 jako

na gymnáziu v

Chomutově

řádný posluchač

se Rudolf Wenisch zapsal na podzim roku
Německé

filozofické fakulty

univerzity v Praze ke

studiu oborů historie a německá filologie.
Cílem této disertace z dějin obyvatelstva byla analýza sociální a národnostní
struktury města Žatce v uvedeném období. Hlavním a jediným pramenem byla
žatecká matrika vedená v letech 1583-1726. Rudolf Wenisch si vybral

právě

Žatec, protože toto město bylo na počátku sledovaného období pod českým
vlivem a záznamy z pozdější doby dokazují pozvolný
přistěhovalců.

vzrůst počtu německých

proměnu

Wenisch tak mohl zaznamenat

národnostní struktury

obyvatel města, které se na konci 17. století stalo opět městem německým.

171

Členění disertace na jednotlivé kapitoly se řídilo dle údajů, které se do matriky

zapisovaly u všech nových obyvatel Žatce. Jednalo se o 12 kategorií, např. křestní
jméno,

příjmení, původ,

zařadil

Wenisch hlavní seznam všech 1395 osob, kterým byla v letech 1583-1726

povolání,

rodiče, děti

aj.

Před

tyto konkrétní kategorie

udělena práva občanská ve městě Žatci. Osoby jsou zde řazeny podle křestních

jmen, která ještě v této

době měla větší

význam než příjmení.

Wilhelm Wostry hodnotil disertaci jako cenný

příspěvek

města Žatce a tím i k dějinám sudetských Němců.

81.

Wieden

Martha,

16.8.1917,

Niederosterreich), Die Hofkapelle der
čeština,

171
172

172

Theresienfeld
Přemysliden

114

(Wiener

Neustadt,

von 1253-1306, historie,

1940/41, Zatschek - Wostry, Diss D 1020, AUK

Viz přiložené shrnutí disertace.
Viz přiložený životopis Wilhelma Wostryho ze 7.6.1940.

k dějinám obyvatelstva

Martha Wieden pocházela z Rakouska, maturovala už ale v Plzni a na podzim
1936 nastoupila na filozofickou fakultu
historie a českého jazyka a literatury.

Německé

173

Disertace o národnostním složení dvorské kaple
Eleonore Hajek z roku 1938/39
českého

dobou vlády

univerzity v Praze ke studiu

Přemyslovců

která se zabývala stejným tématem a skončila

174,

krále Václava I. Martha Wieden

pokračovala

léty 1253 -

Přemysla

Otakara II.,

1306, aby zjistila, které osoby byly kaplany za vlády
Václava II. a posledního
kjednoznačnému
předchozímu,

zvýšení

především

navázala na práci

přemyslovského

krále Václava III. Tehdy došlo

počtu kaplanů německé

za vlády

Přemysla

národnosti oproti období

Otakara II. Tito kaplané

rozhodující vliv nejen v dvorské kanceláři, ale také jako poradci krále.
Heinz Zatschek hodnotil disertaci

stupněm

velmi dobrý,

měla

měli

175

totiž pouze drobné

nedostatky týkající se stylistiky: " Desungeachtet ist die Arbeit druckfáhig und
wird nach Beseitigung der genannten Unebenheiten auch noch in diesem Jahr
gedruckt."

176

Oponent Wilhelm Wostry s tímto hodnocením souhlasil svým

podpisem.

z
82. Zerlik Ludwig Alfred, 29.3.1914, Toužim (Karlovy Vary), Abt Joahnnes
Meuskonig und seine Zeit. Das Stift Tepl in der Zeit der Glaubensspaltung
vom Jahre 1521-1596, 1937/38, Wostry - Pfitzner, Diss D 812, NK
Disertace je

věnována dějinám

kláštera v Teplé v době 16. století za

opata Jana Mystopola. Vycházela
kláštera v Teplé a na

Strahově,

především

působení

z pramenů uložených v archivu

dále z archívních

materiálů

Národního muzea.

V textu disertace jsou ale dlouhé pasáže zcela bez odkazů, takže není jasné, odkud
autor informace

173
174

čerpal.

Celá osobní složka a tím také posudky chybL

Viz přiložený životopis.
Hajek Eleonore, Die Hofkapelle der Přemysliden bis 1253 , Diss D 866, NK. K popisu významu a

funkce dvorské kaple viz rozbor disertace Eleonore Hajek.
175
176

Viz s. 145.
Viz přiložený posudek Heinze Zatschka z 22.7.1940.
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Příloha

2

Tato příloha obsahuje posudky Antona Emstbergera a Heinze Zatschka k disertaci
Hermine Klatt, Haldane und Deutschland, Diss D 981, AUK. Oba
v nich

konkrétně

vyučující

hodnotí i jednotlivé kapitoly práce, proto je nutno zde uvést

obsah disertace:
1-25

1. Kapitel: Richard Burdon Haldane

II. Kapitel: Deutschland vom Rucktritt Bismarcks
26-67

bis 1914
III. Kapitel: Haldane uber Deutschland

68-113

IV. Kapitel: Die Haldane Mission im Jahre 1912

114-176

Literaturangaben
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Posudky A.Ernstbergera z 26.2.1940 a H. Zatschka z 15.3.1940:
----------------------------~~---.------
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UDer die lJoktorarbs1t der célnd.pni1. Rel'mine
l)eutschlanc1. 'I
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Die .>li'beit '.'liro in ltein~.ť' \'leise den Er . .·.. artung0n geracht,die in dem 1G:.ltachter:. gekennzeichnct sind.lJas 2. Xapit<:::l i$t eine sehl' flnche f3chiJ.der:. l!1.g des 'lfilnclrrdnj scr,en Deut.f;chlf;nd,des ;folzemle, in '1em 3'ezei.[;t werccn
5011 tf:: J ':rie ,~in 3ngHh-,cer di~ses DeutschlB.hd s.:ll1; ist nri. ssglUcl.;;t .ji:o'th(\Cli. sCl,
f).:;'ó:sglliclr..t ist vor allen aoer a<9S 4. Kapi tel, das uberhfml)t c.fl,!; sc1:1echtest.e
der gar;z c rl Arbe i t :lS t .
An kelnel' St.ellfl Wil~d erslcht1ich,oo die 1fb·::;,r die i.(isG~o{l Ha.~dane er~
schienenen Son6.eTunter'el'JchuTl;:,er. beni..i..tzt '.'.'JJl:'clen.Die Ksytdid~t:in hát nicht ';)<;)E.'l'i:ffentCass eine LL15ung a:Uel' Strsitfra.gen r'Jnd um c.iesG :':ission n 'J. r
de.t~n l;)oglich :f.st,weI'_"1 prim!iré tma sekundare (Guf;llcn ~aui)er gesc1'Ji~den wer'G~n.Eier \Virc ~tb~r' den ť;rheb~ich nac(>. cen TI:reí3'nissen nii'der;:;éschriebencn
EBinne:rungswerken von :.té..lóa"e, Bi'tťhrr,a.nn-!iol1wez; U;lC. L'irpi tz der ,;:;lfr1c?\e ErkDrL'1.t.niswertzugeoilligt v/ie d.en gll??.chzeitig ~ii:rt den :-:le.scllehniss~n entst.ánd.snen englischw Akter:..~ie o.eut~H~hen Si!lc unbegreiflicherweise Ubel'i10u1l1
nic1;~t t>enutzt. Und caCh ll~tt~ G'ine Vsrwertung dieser,der Handbem6rkun,gen ~[iil'
hslms Tr. ,děT' 'lom Sté...!3.ts$.ekret..ar ž':iderlen-','lachter eigeI'.b~k1dig 'Z:nt·...rorfenen
Funkte tur ein d<'l:lltech-ene;lisc!'18S Abkon·lmen{Grosse. Půlitil.::: 31 ,r-:r.113GC; uno
d.er in cieset:!. E!.a,nd antnalte;len J~JT!"t,erkungen Zllr !':lĚLrtlng v"iel beigetr;;:~5eni
11~ verrr:is-Gt ferner' die ";ler',·,rertllng (les r~;lerkes ~.Jo:1 R .. Jilc}m ,!(~de)"'len-1.:";.chtfir
Der Staatsma.n'-l unO. 1.:~nech) unr] der 3, .Au.flage des .grund~e5e!lden ';le:-k,::s vo::.
S. BranaencurB, ~lon B5.str1Brck Zl~'ll '.'leltk1'i~g~.
Im Ubrigen ...... ímrnel t 6.1<1 ArQ.;Jit '/on P~attheit.en der gI'6bsten Ar'" uCld
weist, in O<;!h er'sten Abschni t ten ein !:leutsc:., <". uf ,das Hn Ungelen.'4:hei tK4ft ce trJ0.sgleienen SUC11t. WUrde ml?~"l éill~ l-:;haJ. tslos~n s~tze und alle '.',r~cóer1)óll,m50n
~t!'elchen,c.<mn bHebe hljchet~;'ls der rlalbe Umfang.
.
rel) }v=1)e UL!1e~r als eine '!!oche U':Jer"lee;t J ob r:::an elne Mlche Felllleistl.ll1;
~.pprc,bi eren 6i.ir~,-ale- oe-rhistol'Ísehen Sclm.:!..a '.lnsr:;~re!' Fc.kuktat ~eine 3"nre
macht ~Widet'6tt'ebend ent.scnJ.iessi? ieh miCh doch da.zu 1 ','loSU ~(1) dle physische
unO. seelísche !;otl"..ge der nn sieh :renr ťleic,sigen und bei'a,higi;.;n Ká.ndida"'~in
K.er:,B~e. rel1 m~ine', dase ih:r '9- ~rac~U~ t,c:r-nrJe L~e: eint3 gE?W~J~SO .:fachsicht erfordert.Vcn č:iesem Jesichtspunkt ",.us,und~ ve·n diesem er'scneint ni!' (ji.e
'lo:;;lie::;end5 k;'Je:ili e!) ~ n
g e :r a d e n (I 0. h
e e c ji e <;} 11 d.
t

di . favH vluJJe
~

119

Uživatel bere na vědomí a potvrzuje svým podpisem, že tato diplomová práce

...................................................................................................................
se nesmí kopírovat a že pokud ji použije pro svou práci, bude ji citovat jako každý jiný

Jméno uživatele Skola, fakulta,
katedra, příp.
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