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Před čtyřmi lety obhájila Jana Kasíková vynikající bakalářskou práci o Češích vracejících se 

z německých koncentračních táborů a totálního nasazení. V mezičase dokončila jinou vysokou školu a 

dlouhodobě pobývala na studijním pobytu ve Francii, což se mj. odrazilo i v magisterské diplomové 

práci, jejíž tématika navazuje na práci bakalářskou, ale značně ji rozšiřuje z hlediska záběru věcného, 

teritoriálního i koncepčního.  

Jana Kasíková se na diplomovou práci výborně připravila z hlediska heuristiky, prostudování odborné 

literatury i archivního materiálu. Zahraniční literatura ji pak poskytla inspiraci pro nové kladení otázek 

a především pro začlenění problému do populárního konceptu Displaced Persons. Skupina osob, jež 

se po skončení války nacházela z různých důvodů mimo své domovy, se tak rázem rozrostla, 

pozornost pak Jana Kasíková věnovala i opačnému případu, tedy těm DP, které se válce nacházely na 

československém území.  Jako případovou studii se vzala řešení přemísťování osob mezi 

Československem a Francií.  

Přestože Jana Kasíková má za sebou rozsáhlou heuristiku i v oblasti paměti a oral history, pro 

diplomovou práci využila především prameny institucionální povahy, její práce je postavena hlavně 

na archivním materiálu z Národního archivu a Archivu Ministerstva zahraničních věcí, kde provedla 

podrobný výzkum v mnohdy neuspořádaných archiváliích. Text samotný rozdělila do pěti zásadních 

celků, z nichž čs.-fr- spolupráce tvoří poslední kapitolu. Kasíková se podrobně věnuje přípravám 

tohoto složitého procesu ještě v průběhu války včetně vymezování příslušných pojmů, a to na 

mezinárodní úrovni, dále sleduje aktivitu československého státu na tomto poli, a to po materiální, 

lokální i personální stránce, věnuje se reflexi této problematiky u československé veřejnosti, včetně 

participace neziskových a charitativních organizací, a nezapomíná ani na otázku repatriace cizinců 

z československého území.  

Na mnoha místech tak musí kloubit materiál výhradně historický, s právní dokumentací a 

sociologickým přístupem. Nutno konstatovat, že se to autorce daří na vynikající úrovni. Pochvalu 

zasluhuje i kvalitní obrazová příloha. 

Diplomovou práci Jany Kasíkové považuji za mimořádně kvalitní, doporučuji ji k obhajobě, navrhuji 

hodnocení výborný a zároveň navrhuji, aby tato práce byla přijata jako práce rigorózní. 

 

Praha, 19. srpna 2015                                                      Doc. PhDr. Jana Čechurová, PhD.  



 

 


