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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):  

 

Předložená práce se zabývá požadavky, které s různými akcenty formulovaly hlavní 

organizace sudetských Němců v SRN v letech 1993-1997, tedy (zhruba) od vzniku 

samostatné České republiky po podpis a schválení Česko-německé deklarace o vzájemných 

vztazích a jejich budoucím rozvoji (1997). Jejich katalog byl odvozen od starších 

programových tezí a cílů (např. od původní verze stanov Sudetoněmeckého krajanského 

sdružení, kde jsou základní požadavky a politické cíle popsány, resp. od tzv. 20 bodů 

Sudetoněmecké rady z r. 1961), během 90. let však byl rozšířen o emocionálně účinný topos 

tzv. Benešových dekretů – s požadavkem na jejich zrušení jako podmínky pro vstup ČR do 

Evropské unie. Z těchto požadavků a hlavních argumentačních linií sudetoněmeckých 

organizací autorka „vydestilovala“ pět základních bodů (témat), které v práci sleduje: 1. 

dějinnou kauzalitu, tj. uznávání příčinné souvislosti mezi odsunem sudetských Němců z 

Československa a událostmi, které mu předcházely (především události mnichovské krize a 

okupace), 2. „právo na vlast“, tj. požadavek návratu sudetských Němců do ČR a na nerušený život 

zde v souladu s právem na sebeurčení v rámci České republiky, 3.právo na materiální odškodnění, 

4. požadavek navázání sudetoněmecko-českého dialogu: především požadavek na vedení dialogu 

s českou vládou, 5. požadavek na zrušení dekretů prezidenta Beneše. Autorka pak rozebírá 

strategie jednotlivých organizací ve vztahu k české straně, k německé spolkové vládě, resp. i 

bavorské státní vládě, zvláštní pozornost pak věnuje míře podpory těchto požadavků 

jednotlivými německým politickými aktéry (kromě obou vlád pak speciálně politickými 

stranami, zastoupenými v tehdejším Spolkovém sněmu). 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, 

teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Výsledná podoba práce potvrzuje, že autorka si zvolila velmi náročné téma, které vyžaduje 

značnou sumu předběžných historických, právních i politologických znalostí a dovedností 

(práci s širokou paletou pramenů), a proto dle názoru oponenta není pro žánr bakalářské práce 

příliš vhodné. Zvolený korpus pramenů a literatury je příliš selektivní na to, aby mohlo být 

téma náležitě a bez přílišných simplifikací zpracováno, celá řada důležitých titulů (Franzen, 

Hahnová, Salzborn, Weger) chybí. Místo českého tisku by vzhledem k tématu bylo užitečnější 

sledovat základní periodikum sudetoněmecké, tj. týdeník Sudetendeutsche Zeitung, kde se o 

jednáních a kontaktech SL a dalších organizací s vládou, jednotlivými politiky a politickými 

stranami pravidelně psalo. Jedním z hlavních cílů práce mělo být (jak stojí v její 



metodologické pasáži) „sebrat a shromáždit nová empirická data, která mohou být později 

využita při tvorbě a následném testování teorií.“ Žádná nová data se ovšem v předložené práci 

neobjevují, takže ji lze nanejvýš označit za užitečný, silně deskriptivní přehled dané problematiky 

– provázený ovšem řadou nepřesností a drobných omylů.  
 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů 

na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazyková úroveň práce odpovídá požadavkům na tento typ práce kladeným, což se týká i 

poznámkového aparátu. Diskutabilní je pouze způsob klasifikace pramenů a literatury 

v závěrečném přehledu (tak např. primární zdroje/prameny jsou subsumovány pod termínem 

„použité literatury“ atd.). 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a 

slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Náročné téma bylo zřejmě nad síly autorky, která nakonec sepsala suchý a deskriptivní 

přehled „požadavků vysídleneckých organizací a jejich přebírání německými politickými 

stranami“. I toto zúžení původně širšího tématu však vždy nerespektuje a samozřejmě se 

věnuje i dalším aktérům. Pochybená je již sama představa „přebírání“ těchto požadavků 

německými politickými stranami: sudetští Němci vždy byli v politických stranách aktivní, 

dlouho představovali důležitou voličskou skupinu, a tak prakticky každá demokratická 

politická strana ve staré SRN měla svoji „Vertriebenenpolitik“ (s různou mírou akcentu), 

v 90. letech se vyhnaneckou problematikou začali zabývat i Zelení (B90/Grüne), kteří ji 

původně ignorovali. 3. a 4. kapitola, tj. „kmen“ této práce obsahuje vzhledem k nevhodnému 

členění četné redundance, naopak řada důležitých souvislostí tam chybí. Ke „konstrukčním 

chybám“ práce patří i vynechání nacionálně orientovaného Witikobundu ze seznamu 

sledovaných organizací. Ten měl v raných 90. letech významný, ne-li rozhodující vliv 

nejenom ve spolkovém shromáždění SL, ale také ve spolkovém představenstvu SL. Nepříliš 

přesvědčivé je i vynechání PDS z katalogu analyzovaných politických stran: tato strana sice 

sudetoněmecké, resp. vyhnanecké požadavky nikdy nepodporovala, na druhé straně – jako 

hlasitá strana opoziční – na jejich úskalí a nebezpečí opakovaně upozorňovala v četných 

parlamentních interpelacích (v tom byla zvláště aktivní politička této strany Ulla Jepke).  

 

Z dílčích výhrad je třeba uvést například: diskutabilně nastavený předmět „dějinné kauzality“, 

tj. její svévolné zúžení na dobu od Mnichova 1938 až po dokončení odsunu (sudetoněmecký 

obraz totiž „dějinnou kauzalitu“ má, ale svoji vlastní a rozprostřenou na delší časové období), 

nepřesná je definice „práva na vlast“ (pokud je lze vůbec definovat), které značná část SL 

v tomto období stále interpretovala extenzívně, tj. shodně s programem z 60. let. Proto také 

Jiří Gruša (a s ním Václav Havel) označili „právo na vlast“ za poetickou zkratku pro obyčejný 

teritoriální nárok! Na s. 10 je nejasné (a nevysvětlené) rozdělení bilaterálních vztahů na 

„materiální“ a „institucionální“ vztahy – rozdělení, které rozhodně není běžné, ani na první 

pohled srozumitelné. Na s. 18 et passim (v celé práci!) je sociálnědemokratická Seligerova 

obec (Seliger-Gemeinde) označována za Selingerovu obec (Selinger-Gemeinde), tj. autorka 

jméno Josefa Seligera zřejmě vůbec neslyšela…Skromný přehled titulů sekundární literatury 

autorka přečetla zřejmě jen zběžně a někdy i citované autory značně dezinterpretuje: tak se jí 

podařilo prohlásit (s. 11) s odkazem na Vladimíra, že impuls k vyjednávání Česko-německé 

deklarace vzešel od Edmunda Stoibera. Ten ovšem v citovaném díle dopis E. Stoibera Josefu 



Zieleniecovi správně označuje jen jako jeden z (mnoha) impulsů…V souvislosti s R. Hilfem 

(s. 20 a na dalších místech) vzniká dojem, že propagoval myšlenku Euregia Egrensis až od r. 

1993 (v té době už tento euroregion neformálně „běžel“, Rudolf Hilf jeho ideu představil 

v Praze již na začátku roku 1990), chybná datace je i u Jihlavských rozhovorů (začaly již 

v roce 1992). Kdyby autorka pracovala s prameny, tak by zjistila, že pražská řeč Rudolfa 

Scharpinga (s. 22) z r. 1994 (coby kancléřského kandidáta SPD) se sudetoněmecké otázky 

prakticky netýkala, pouze Rudé právo (Jan Kovařík) její obsah – a zpravodajství z jeho 

návštěvy – příslušným „žádoucím“ způsobem usměrnilo. Podobně by u „mlčenlivé“ FDP (s. 

43) při bližším pohledu zjistila, že k sudetoněmecké otázce se vyjadřovali, byť opatrně i další 

její politikové, z politického důchodu i Hans-Dietrich Genscher či prezidentská kandidátka 

FDP, Hildegard Hamm-Brücherová. Drobných chyb a omylů, způsobených zřejmě neznalostí 

složitějších kontextů je ovšem v textu mnohem více.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

1. Kdy a jak vznikla Sudetoněmecká rada, jakou roli měla v minulosti, s čím souvisí její 

oživení v 90. letech a jaká je její úloha a postavení dnes? 

 

2. Které další sudetoněmecké instituce a organizace (vedle SL, SR, AG a SG) dodnes působí a 

jaké je jejich poslání? 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

   

Bakalářskou práci Kláry Vencourové doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci stupněm 

velmi dobře, resp. dobře (v závislosti na průběhu obhajoby). 

 

 

 

V Düsseldorfu 11. ledna 2017        PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.   

 

 

 


