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PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce : diplomová 
Posudek  vedoucího 

Práci hodnotila: Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.

Práci předložila: Dobromila Jakešová

Název práce: Šoa plzeňských Židů


1.	CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):

Autorka již v úvodudeklaruje cíl své studie, jímž je „objasnění systému fungování holocaustu na našem území, ale především v Plzni“.  Člěnění práce zahrnuje jednak obecné dějiny židovské komunity a jednak speciální úsek zaměřený na Plzeň a okolí. Práce se zabývá informacemi převzatými z primárních i sekumdárních parmenů a zahrnuje též záznamy vzpomínek přeživších a archivní dokumenty zařazené do Přílohy. Cíl práce se podařilo splnit.



2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):

Zmíněné téma nepatří mezi snadná, již proto, že plzeňskými Židy se soustavně zabývá historička V. Špirková, jejíž dílo nelze obejít a jen těžko je lze podstatně rozšířit, dále i jiní historikové a pamětníci. Téma plzeňských Židů je tedy již bohatě zpracované a od každé další studie je očekáváno nové pojetí, nebo zajímavé objevy. Autorka se pro toto téma rozhodla na základě výrazné osobní motivace a zvolila si je navzdory mnoha úskalím, mezi nimiž je asi největším nalezení originálního a podstatného přínosu k tak frekventovanému tématu. Těžiště práce tedy nutně leží v kpmpilaci. Slabinou práce jsou disproporční velmi rozsáhlé pasáže, které nemají přímý vztah k dějinám plzeňských Židů, nebo dlouhé vložené texty z jiných publikací, např.nastr. 41-43 dlouhé citáty jinak výborného záznamu vzpomínek dr. Petra Riesela. 
Zajímavé jsou informace o Rudolfu Slánském, o němž jen málo lidí ví, že pocházel z Plzeňska.
Seznam použité literatury je poněkud komplikovaně členěn do více kategorií, namísto větší přehlednosti působí spíše nesrozumitelně.
Zajímavá je příloha obsahující bohatý obrazový materiál, dobové dokumenty a novinové výstřižky.



3.	FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):

Jazyková úroveň textu je dobrá, text neobsahuje příliš překlepů a je přehledný a čitelný. Autorka se poctivě pokouší odkázat veškeré převzaté citace a parafráze, nicméně poznámkový aparát není zcela konzistentní, odkazy se občas liší grafickýcm zpracováním, někde se celý odkaz v poznámce zbytečně opakuje, ačkoliv by stačilo uvést  „Tamtéž“, např. str. 45-48 je v poznámkách stále jeden internetový odkaz. Některé vysvětlující poznámky působí nadbytečně. 
   




4.	STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):

Práce Dobromily Jakešové představuje velmi poutavé, ale obtížné téma, u něhož bylo velmi  těžké přinést nové poznatky. Práce by mohla přesto být zajímavou kompilací a opírá se o skutečně dobré zdroje. Její slabinou je jistá chaotičnost, neuspořádanost a přemíra nadbytečných pasáží a odboček.  Odhlédneme-li však od těchto vad, jde o kompilaci zajímavého materiálu. O pokusu autorky zpracovat téma pečlivě a o jejím nasazení nelze pochybovat, spíše se nabízí otázka, zda autorka nepodlehla snaze zařadit do své studie vše, co ppvažovala za zajímavé, aniž nalezla odvahu ke škrtání. S výhradami však doporučuji tuto práci k obhajobě.


5.	OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLI}ŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Čím si vysvětlujete rozpačité přijetí navrátivších se židovských sousedů některými plzeňskými občany v roce 1945?












6.	NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 


Navrhuji hodnocení velmi dobře až dobře podle výsledku ústní obhajoby.



Datum: 								Podpis:

7. května 2013                                                                                       Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.


