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Zdůvodnění výběru tématu práce (5 řádek):
Již delší dobu se zajímám o odsun sudetských Němců z Československa. Vítězné velmoci
souhlasily s odsunem v Postupimské dohodě. Chtěla bych se jí proto ve své práci zabývat
podrobněji. Zaprvé mě zajímají názory expertů na mezinárodní právo na její platnost. Za
druhé pak, jak se její existence projevila v souvislosti s utvářením mezinárodních vztahů mezi
zainteresovanými státy, tedy Polskem, Československem, později Českou republikou a
znovusjednoceným Německem.
Předpokládaný cíl (5 řádek):
Cíle mé práce jsou dva. Prvním je popsat právní diskuzi expertů na mezinárodní právo na její
platnost. Budu se věnovat především německému právnímu prostředí, ale objeví se i
zahraniční názory. Druhý cíl leží ve zmapování toho, jakou roli hrála Postupimská dohoda ve
formování vztahů mezi Polskem, Československem a Německem. Předpokládám, že pro
Polsko byla důležitá otázka hranic, kdežto v Československu se bude diskuze točit více kolem
odsunu.
Základní charakteristika tématu (10 řádek):
Závěry konference v Postupimi, která se konala v roce 1945, jsou dnes známy jako
Postupimská dohoda. Od počátku se mezi experty na mezinárodní právo vedla debata, zda je
možno tento dokument považovat za mezinárodní smlouvu, závaznou především pro
Německo. Diskuze se naplno rozhořela v souvislosti se znovusjednocením Německa. Ve
smlouvě o konečném uspořádání se totiž sigantáři Postupimské dohody definitivně vzdali
veškerých práv nad Německem, jejichž část právě od Postupimské dohody drželi.
Na základě dohody byla založeno i nové uspořádání poměrů ve střední Evropě. Polsko na
jejím základě získalo nové území na západě, které do druhé světové války patřilo Německu.
Rozhodlo se také o odsunu Němců z Československa i z nově nabytého polského území.
Proto, když se v roce 1990 zrušila poslední ustanovení ze zmíněné dohody, mělo to vliv i na
formování vztahů mezi Německem a jeho slovanskými sousedy.
Předpokládaná struktura práce (10 řádek):
Na začátku se budu věnovat úvodu do celé problematiky. Uvedu závěry Postupimské
konference a její důsledky pro Německo. Poté se budu zabývat čtyřiceti lety rozdělení, kdy
postoje obou republik k Postupimské dohodě byly značně rozdílné. Další část mé práce bude
tvořit téma sjednocení a především situace po něm. Již příprava ke sjednocení byla složitá,
protože některé evropské státy se obávaly politické síly sjednoceného Německa.

Jádro mé práce leží ale v dalších částech. Nejprve se budu zabývat diskuzí o platnosti
Postupimské dohody nejen v německém právním prostředí. Poté bude následovat pasáž o
tom, jak dohoda ovlivňovala vztahy mezi Německem a Polskem a Československem. Tato část
je rozdělena na období do konce roku 1992 a po něm. Na konci bude krátký vhled do deníku
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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