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

Bakalářská práce M. Jílkové si klade za cíl stručně představit bavorskou politiku vůči 
běžencům/vyhnancům z bývalých německých východních území, resp. i z Československa, 
jejíž počátky lze sledovat ještě před vznikem SRN (1949), tj. prakticky ihned od částečného 
obnovení autonomní bavorské státní správy v r. 1945, jakkoliv se tak zpočátku dělo za přísné 
koordinace resp. kontroly amerických okupačních orgánů. Postupem doby samostatnost 
politických a právních rozhodnutí v této oblasti narůstala, po r. 1949 byla samozřejmě 
podmiňována a limitována spolkovou politikou/spolkovým zákonodárstvím. V této 
souvislosti se autorka chtěla zaměřit na specificky bavorské politické a legislativní kroky, 
zejména v souvislosti s postupnou a kýženou integrací německých vyhnanců / běženců /
vysídlenců / uprchlíků v Bavorsku. Formulovala přitom poměrně jednoduchou hypotézu, že 
„vzhledem k velkému množství nově příchozích Němců z Východu musela bavorská vláda 
učinit vlastní specifické kroky k zvládnutí situace (…)“. Autorka přitom terminologii pro 
označení této skupiny nových obyvatel Bavorska používá vždy kontextuálně, tj. rozlišuje 
historické hodnocení skrze tyto termíny v oněch svých pasážích, které neinterpretují konkrétní 
německé právní normy (na základě doporučení konzultanta práce Petra Šafaříka, která se 
ovšem plně nekryjí s představami vedoucího práce!) a užití českého překladu vyhnanci 
(Vertriebene, Heimatvertriebene) v případech, kde se jí jedná o výklad a aplikaci spolkových 
či bavorských právních norem (Bundesvertriebenengesetz, Lastenausgleichgesetz aj.).

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, 
teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

V tomto případě se jedná o poměrně náročné, pro formát bakalářské práce 
obtížně zvládnutelné téma, jehož konečnou podobu mohl vedoucí práce ovlivnit jen částečně. 
Je to navíc téma, které bylo v německé odborné literatuře (Erik K. Franzen, Marita Krauss, 
Andreas Kosserth a další) poměrně rozsáhle zpracováno, a je tudíž obtížné zde přispět vlastní 
novou „přidanou hodnotou“. Nabízený přehled přesto může mít, zejména pro českého čtenáře, 
značný užitek. Struktura práce je logická, vyplývá ze záměru vytvořit základní přehled 
problematiky. V úvodu jsou formulovány poměrně skromné (viz výše) cíle práce a 
představeny použité prameny a literatura – ty samozřejmě nemohou být kompletní, nicméně 
jsou dostatečné pro elementární skicu: vyhovující je zde poměr právních a historických titulů, 
který také naznačuje interdisciplinární interval, ve kterém se kandidátka pohybuje. 
Metodologie práce nebyla explicitně formulována, jedná se však evidentně o historický 
přehled základních integračních kroků a politik, doplněný převzatou právní interpretací a 



hodnocením jejich úspěšnosti. Užitečná je pro čtenáře definice základních pojmů (2. kapitola) 
i v jejich českých verzích – bez ní by byla četba následujícího textu značně konfúzní. Vlastní 
stať je rozdělena na historický úvod (3. - 4. kapitola), který je prologem ke konkrétním 
„politikám“ – bavorské politice k vyhnancům před vznikem SRN (5. kapitola), spolkové 
politice po r. 1949 a nejdůležitějším spolkovým normám (6. kapitola) a specifickým 
bavorským opatřením, institucím a symbolickým instrumentům jako je např. často zmiňovaný 
patronát Bavorska nad sudetskými Němci (7. kapitola). V práci bohužel absentují přílohy, 
které by např. chronologicky představily jednotlivé normy, propojenost mezi spolkovou a 
zemskou legislativou atd.

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a 
odkazů na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Jazyková a formální stránka práce nevykazuje vážnějších nedostatků, konečná 
jazyková redakce práce však evidentně chyběla, viz nesrozumitelná předposlední věta na s. 22 
(et passim). Rušivé je věcně správné, avšak zvykově nepřípadné užívání slova „federální“ 
místo „spolkový“ – česká právní literatura běžně hovoří o „spolkovém zákoně o vyhnancích“ 
(BVFG), autorka však používá neobvyklý termín „federální zákon o vyhnancích“.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a 
slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Autorce se bezpochyby zdařilo stručně a přehledně charakterizovat základní 
bavorskou i spolkovou legislativu k dané problematice, politické pozadí těchto norem, 
konkrétní zájmy jednotlivých stran atd. však zůstaly většinou neosvětleny. Jednotliví aktéři 
jsou jakoby mimo její zájem, jejich konkrétní jména vystupují z příšeří nedávných dějin bez 
znalosti základních kontextů. Tak se např. u Theodora Oberländera pouze dozvídáme, že se 
jedná o „věhlasného experta na východní Evropu“ – o výbušné Oberländerově aféře autorka 
zřejmě nic netuší. Podobně zmiňuje „Rudolfa von Auen“, ačkoliv obecně známá atribuce zní 
„Rudolf Lodgman von Auen“ (a jedná se navíc o vskutku významnou postavu moderních 
československých dějin, o které jako by autorka nic neslyšela). Očekával bych rovněž, že se 
symbolické rovině bavorské politiky bude autorka věnovat poněkud podrobněji, nejenom 
v souvislosti se vznikem proslulého Schirmherrschaft Bavorska nad sudetskými Němci 
(1954).

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Navrhuji, aby se v rozpravě autorka věnovala „symbolické rovině“ bavorské politiky 
detailněji, zejména konkrétním dopadům bavorského patronátu, tj. například jak a v jakých 
formách a při jakých příležitostech se bavorský premiér jako Schirmherr  projevoval a dosud 
projevuje, které instituce z tohoto závazku dosud profitují a jaké politické závazky z tohoto 
patronátu rezultují, a to za všeobecného konsensu politických stran zastoupených na 
bavorském Zemském sněmu (i stran dlouhodobě opozičních).

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA



(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Bakalářskou práci Michaly Jílkové doporučuji k obhajobě a navrhuji její klasifikaci 
stupněm „velmi dobře“.

Ve Voznici 21. srpna 2015

(PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.)


