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VYSÍDLOVÁNÍ OBYVATEL ZE SUDET PO ROCE 1938 

(se zaměřením na Turnovsko) 

Posuzovaná práce se zabývá tématem, které dosud stálo poněkud ve stínu 

jiného tématu spojeného s vysídlováním na území českých zemí – a sice 

vysídlování sudetských Němců po roce 1945. Autorka se rozhodla, že pojme 

téma ze dvou základních pohledů – z pohledu historického, a také z pohledu 

právního. 

V první části své práce se nejprve zabývá otázkou česko-německého 

soužití v českých zemích již od rozpadu Rakouska-Uherska a zejména poté za 

první republiky. V této souvislosti se vyjadřuje i k definici pojmů jako Sudety či 

sudetský Němec a z hlediska právního se zaměřuje na analýzu československé 

menšinové problematiky. 

Autorka se na zpracování práce velmi dobře připravila. Shromáždila 

poměrně reprezentativní souhrn naší i zahraniční literatury / i když tu využila, 

jen pokud byla přeložena do českého jazyka/  a tak jedinou zásadnější výtkou k 

této otázce je, že  nevyužila anglicky a německy psané práce k tématu ( k jejich 

seznamu viz např. bibliografie ke knize J. Kuklík, J. Němeček, J. Šebek, Dlouhé 

stíny Mnichova, Praha 2015) a také několik dalších specializovaných studií 

například ze sborníků Terezínské inciativy.  Pro regionální aspekty své práce ( 

který tvoří její největší přínos naopak využila i studium archivních materiálů ze 

Státního oblastního archivu v Litoměřicích – poboček Liberec a Semily, kronik 

zmíněných měst a hojně též využila periodický tisk z roku 1938. 

Výzkum, na kterém je práce založena se soustředil na okolí města Turnov, 

které se stalo hlavním centrem uprchlíků z Liberce a dalších pohraničních měst. 

Na regionálním příkladu je poté velmi dobře ukázána také aplikace příslušné 

celostátní právní úpravy, Autorka velmi dobře ukázala hlavní obtíže spojené s 

přílivem utečenců (uprchlíků),  a sice sociální otázky včetně zaměstnanosti, 

poskytování potravinové pomoci a ubytování. Právě tyto aspekty jsou největším 

přínosem práce. Práce je velmi kvalitně zpracována i po formální stránce a 

splňuje kritéria kladená na tento typ prací. 

 

V Praze dne 20. Dubna 2017    prof. JUDR. Jan Kuklík, DrSc.  


