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Fakulta pedagogická
katedra historie

Práce :bakalrířská

Posudek oponenta

Práci hodnotila: PaedDr. Naděžda Morávková, Ph. D.

Práci předložila: Markéta Metlická
Název práce: Žiac v čechách a na Moravě od 1. a 1938 do 21. června 1939

l. CÍL PRÁCE
Cílem práce bylo přehlédnout vývoj tzv. židovské otázky u nás V krátké době od
počátku druhé republiky do počátkv arízace' Vzhledem k tomu, Že se jedná o
velmi sledované a hojně zpracova\rané téma, nebyl to pro autorku úkol
jednoduchý. ÍIrozilo zďe, že sklouzne ke kompilování dosud publikovaných
výsledků výzkumů bez zásadního vlastního vstupu. To se také bohužel stalo.
Nicméně cíle bylo přece jen, byť tímto způsobem, dosaženo.

2. OBSAHoVÉ zpnncovÁNÍ
Autorka se věnuje nejprve obecně období druhé republiky, zejména jejímu
stranickému systému, dále pak sleduje eskalaci antisemitismu v tomto období.
Ve zvláštní kapitole se zabývá otázkou Křišt'álové noci a jejího odrazu v oblasti
Sudet. Další kapitola je věnována počátkům protektorátního období a postavení
Zidtl zde. Práce končí komparací perzekučních opatření protl Žiatm
v protektorátu a na Slovensku. Tuto kapitolu shledávám nejcennější v rámci
práce.

3. FoRMÁLNÍ Úpnnve
Za neďostatek v práci považuji nedodržení citační normy a způsob citovaní
vůbec, dále pravopisné chyby (např....lidé spsychickými komplexi...s. 14,
nejednotné psaní vellých písmen - první republika, druhá republika, S. 8, 9 atď.),
chybějící uvozovky u citátu - s. 5 apod. Za nestandardní považuji také vkládání
obrazové přílohy přímo do textu a podivné odkazování na zdroj přílohy.
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Y poznámce 27 je zmiňována literatura, která však není citována zďe ani pak
v seznamu literatury.

+. srnuČNÝ roMsNrÁŘ HoDNoTITELE
Autorka bohužel promarnila šanci přispět k tématu vlastním přístupem a
vlastním výzkumem. Zejména je škoda, že se nepokusila o sběr a ýzkum
ústních pramenů, pamětníci stále ještě žijí.

s. orÁzry a pnrpouÍNKY DoPoRUČBNÉ r st-tŽŠÍN4u vysvĚrlBNÍ pŘt osHarosĚ
Pokoušla jste se hledat vlastní, nikoliv internetové, pamětníky?

6. NAVRHovaNÁ zNÁure

Dobře

Datum: 23.8.2012
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