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Lukťtš St,obotlu, Orlsun obyt,otelsh,tt německé nárorÍnosti z Plesné y letech 1945_1918,
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(r.ed. práce: PtrDr. Karel Řelráček. KHI FPE ZČL] r, Plzni)

Posuzovaná bakalářská práce se prirrrárně věnuje problerrratice Plesenska r'leteclr l945-
1948' tedy r, obdobi třetí Československé republiky' Vznikla rra základě primámílrct
arclrir,'nílro r,ýzkurnu. studia odborrré literatur1, v kombirraci s výsledky rrretody oral histon' a
výěženírri pamětníka někdejších irdálostí v Plesné. Skládá se z několika logicky na sebe
nar.azujících kapitol: po úvodu, ktery obsahuje teoretické, heuristické a metodologické
zdůvodnění a rtkotl'ení celélro vjzkunru" se pruni kapitola věnuje obecnému vj,voji existence
ob1vatelstr'a německé rrárodnosti v Českoslor,ensku po roce l945. Akcerrtuje pŤedevŠírn jelro
postaYení a diskrirninační opatření, kteryrn bylo v-vstaveno' a problematiku jeho odsunu od
vylránění v létě a na podzim l945 přes řádný transťer v prubělru rokr.r 1946 až po dodatečné
odsunor'é akce r,letech 1947_1948 z Československa i přesidlol'ání v jelro rárrrci. Tato část
práce má korrrpilační clrarakter a vznikla s přispěnínr obecné i regionální odborné literatury'

Další dvě kapitoly se jiŽ r.ěnují rněsru Plesná a jeho okolí. Autor práce nejpn'e podár'á
stručrrý rrástin vyr,oje rněsta a jelro ob1vatelstva do rolar 1945 a poté se zer'rubně r'ěnuje
především situaci r'leteclr 1945_1948. ZajimáIro nejen poi'álečný rýo1 v Flesné samotné.
ale i v jejíclr osadách Šnekácli' Vackově' Velkém Lulru a KřiŽovatce. Popisuje žir'ot
obp,'atelsfva německé národnosti r'pro něj nelebkj'gh podminkáclr a akcentuje rovněž
problerrratiku tzr'. antifašistů a specialistů.

L. Sr'oboda ve své ana|ýze vhodně korrrbinuje práci s obectrou i regionální odbornou
literaturou' arclriválieni rracházejícími se v peii Státního okresního archivu v Chebu (zejména
kronikou města" ale také u1161,itn rnateriálem fondů t{ěNV Plesná a dalších) a ripovědí
svědka německé národnosti. Po stránce obsahor'é i formální práce splriuje poŽadar'ky' které
jsou na ni kladerry. Soupis pramenů a literatrrry ijejiclr citace odpovídají oboror'ému úzu,
s potěšeninr je moŽno kvitovat seznan zkratek a práci r'lrodně doplňují pečlivě zr'olené
přílolr;'. Zcela jastá rreni pouze rnetodika vr'rrŽír_árrí jazvkor'ých podob rnístních a pornístníclr
jrnen: proč se obv.vkle využivá česká varianta (Šneky. Vackor', Velký Lulr)_ ale v případě
Křižovatky její něrrrecká podoba Kiinglrart?

PředloŽené práci nelze rýknout ani příliš gr'anratických' s1.rrtaktickýclr či stytistickýclr
pochybení nebo překlepů. I po této stránce práce splňuje příslušné normy" které jsou na ni
kladerré

K obliajobě pokládám dvě ou2ky:
l. Jak se, podle dosavadních autorovýchbadatelských i občanských zkušenosti, projevil

odsun obyvatelstva německé národnosti z Plesné na proměně charakter'rr města a jelro okolí?
V čerrl lze spatřova1 1'ýhody, v čem nevýhody?

2. ovlir'ňrrjí někdejší události(odsun zttátama1etku atd.) Život r,Plesné ještě dnes. nebo se
již jedná pouze o dár'no ,,r1,'haslou" kapitolu historie?

Pr'aci pokládám za kr''alitní a l zár,islosti na pruběhu oblrajoby a zodpovězení poloŽerrých
otéaek nar.r'lruj i j ej í hodnocení znárnkou výtro rn ě.
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