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Zdůvodnění výběru tématu práce (5 řádek): 

Osudy německých vyhnanců po druhé světové válce jsou v české společnosti zpracovány velmi 

okrajově. Většina odborných prací se zaměřuje pouze na odsun, ale neřeší samotný proces 

asimilace vyhnanců v poválečném Německu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla využít své 

znalosti německého jazyka a dostatku dostupné kvalitní německé literatury a téma zpracovat 

pro českou společnost. Teritorialné se zaměřuji na Bavorsko, protože právě do Bavorska bylo 

po válce vysídleno nejvíce českých Němců. Zpracovatelnosti v rámci bakalářské práce, jsem 

docílila právě bližším teritoriílním určením a časovým vymezením 50. a 60. let.  

Předpokládaný cíl (5 řádek): 

Cílem mé bakalářské práce je definovat legislativní prostředky použité bavorskou vládou vůči 

první generaci německých poválečných vyhnanců z bývalých německých území, ztracených 

po 2. sv. v. a vůčí německým národnostnín menšinám, které se staly v důsledku Hitlerovo 

národně socialistické politiky ve své domovině nežádoucími, během jejich zařazení do 

pracovního procesu a opatření si vlastního bydlení průběhu 50. a 60. let. 

Základní charakteristika tématu (10 řádek): 

Poté co se v roce 1949 Svobodný stát Bavorsko stal součástí nově vzniklé Spolkové republiky 

Německa, byla vláda nucena čelit problému vypořádání se s asimilací a odškodněním nové 

skupiny obyvatelstva, Němců z území ztracených po druhé světové válce a německých menšin 

vyhnaných v důsledku národně socialistické politiky 30. a 40. let. Tato nová skupina 

obyvatelsva byla velmi různorodá. Protože však pro úspěšnou integraci je zprvu třeba 

zdárného hospodářského začlenění, a až poté může následovat zdařilá kulturní integrace, byly 

i přes rozdílný geografický a kuturně-historický původ, jejich první problémy totožné. 

Jednalo se o získání vlastního bydlení a nalezení pracovního místa. Tato skupina obyvatel se 

nacházela ve velké materialní tísni, a proto bylo nezbytně nutné, aby jim byla poskytnuta 

pomoc zvenčí, od Bavorského státu.  

Předpokládaná struktura práce (10 řádek): 

Zpočátku je důležité stručně shrnout historický kontext německých menšin a samotný proces 

vyhnaní. Problematika se vzhledem k své tématické obsáhlosti nedá pojmout komplexně, a 

proto se v historickém úvodu zaměřím především na Němce žijících na území současné České 

republiky. Stěžejní část mé bakalářské práce bude věnována legislativním prostředkům 

vynaložených vládou k stabilizaci situace v obnoveném Bavorsku. Důraz bude kladen na 

legislativní prostředky, které byly vykonané přímo za účelem zlepšit životní a majetkové 



situace německych vyhnanců. Jedná se o Nařízení o svobodě stěhování (Verordnung über die 

Freizügigkeit), založení Ministerstva pro vyhnaneckou otázku (Ministerium für  

Angelegenheiten der Vertriebenen) a Spolkový zákon o vyhnanných 

(Bundesvertriebengesetz). Ve své studii však nesmím opomenout ani legislativni procesy 

obecnějšího rázu, neboť mnohé z nich byly pro skupinu německých vyhnanců často 

existenčního charakteru. Orientovat se budu především na Zákon o okamžité pomoci 

(Soforthilfgesetz), Zákon o bytové výstavbě (Wohnungsbaugesetz) a na Proces vyrovnávání 

břemen (Lastenausgleichsgesetz).  
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