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Hodnocení bakalářské práce paní Moniky Zabloudilové 

 

POLITICKO – DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ NA AŠSKU 1945 – 1948 

 

Zpracovávat zdánlivě „notoricky známé“ téma přináší autorovi téměř vždy riziko, že 

bude nařčen z  kompilace či minimálního informačního přínosu k dané problematice. Autorka 

předkládané studie však velmi zevrubným studiem literatury i archívních dokumentů dokázala 

vyhledat, zhodnotit, ale i objasnit celou řadu nesmírně zajímavých okolností poválečné etapy 

československých dějin. Jedná se tedy o dílo zcela původní, opřené jak o odbornou literaturu 

české provenience, tak velké množství archívních materiálů. Problémem, se kterým se autorka 

musela vypořádat, bylo zařazení regionálního dění do událostí nejen celostátních, ale 

takříkajíc „celosvětových“. Tím opět vyvstala otázka, nakolik je nutné v práci věnované 

regionálním dějinám uvádět zdánlivě známá fakta. Domnívám se, že v bakalářské práci paní 

Zabloudilové jsou tyto obecné údaje, nutné pro porozumění dalších částí práce, navíc opřené 

o řadu titulů odborné a memoárové literatury, ba dokonce i o již zmiňované archívní prameny, 

vylíčeny velmi přehledně a zapadají do kontextu práce.  

V další části práce se pisatelka velmi podrobně a z velké části na základě doposud 

nevyhodnocených a nezpracovaných archivních materiálů zabývá podmínkami a průběhem 

jak divokého, tak organizovaného odsunu. Autorka se navíc nespokojila toliko s odkazy, ale 

často přidává i četné porobnosti a vysvětlení, která se například týkají pracovního využití 

internovaných i problémů, které sociální inženýrství takovéhoto rozsahu přinášelo (nejen) 

místní ekonomice.  

Třetí část bakalářské práce (pátá a šestá kapitola) poskytuje přehled změn v držbě 

půdy a dává nahlédnout na problematiku reemigrantů i nového dosídlení československého 

pohraničí. Také tyto informace jsou výsledkem studia archívních materiálů. O pečlivosti, s níž 

autorka svoji práci sestavovala, svědčí i bohatý (210 poznámek!) poznámkový aparát. 

Z hlediska formálního je třeba ocenit vcelku slušnou literární úroveň práce, jakož i skutečnost, 

že se autorka vyvarovala gramatických a stylistických lapsů.  

 

Bakalářskou práci paní Moniky Zabloudilové doporučuji práci k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně. 

 
  

 

 V Tlučné, 20. května 2013                                                       Miroslav Breitfelder 

 
  


