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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Václav Nedbal si za téma bakalářské práce zvolil dějiny Židů v Kolíně a okolí, tedy téma, 

které dosud nebylo monograficky zpracováno. Práci rozčlenil do úvodu, ve kterém v hutné zkratce 

popsal dějiny Židů v českých zemích, a dále tří kapitol podle místního principu. V první popsal dějiny 

Židů v Kolíně, druhou věnoval historii Židů v obci Přistoupim a třetí Židům v Zásmukách. Vedle 

„klasických“ písemných pramenů využíval autor i prameny hmotné a snažil se tak vysledovat stopy 

židovského osídlení ve zvolených lokalitách. Výsledkem je text, který není zcela metodologicky 

vyhraněný. Autor kupříkladu nevysvětluje, proč příliš nevyužíval písemné prameny (z Židovského 

muzea v Praze cituje pouze jeden archivní fond – PhDr. Richard Feder). Pokud tomu je pro jejich 

nedochovanost, mělo by to být v práci uvedeno. Bakalářská práce Václava Nedbala tak stojí na pomezí 

regionální historie, archeologie a vzpomínkové kultury, jelikož se autor též věnuje připomínání Židů 

(především jako obětí holocaustu) na zvolených místech. Tuto skutečnost však nevnímám negativně, 

jelikož interdisciplinární přesahy považuji za přínosné, nicméně si nemohu odpustit poznámku, že 

autor do názvu své práce použil spojení „místa paměti“, aniž by tento termín blíže vysvětlil. Z práce se 

také příliš nedozvíme o vlastním životě náboženských obcí v Kolíně, Přistoupimi a v Zásmukách. 

Práce je psána mimořádně čtivým a kultivovaným jazykem bez většího výskytu pravopisných 

či gramatických chyb. Autor nicméně v některých případech používá termín „koncentrační tábory“ 

v kontextu, kdy se evidentně jedná o tábory vyhlazovací. Na straně 50 autor píše, že přistoupimský 

rodák Vítězslav Kyšer prošel mnoha českými a německými věznicemi, přičemž za české věznice 

označuje Pankrác, Petschkův palác a Terezín. Jednalo se samozřejmě o věznice německé, formulace 

by měla znít, že se jednalo o věznice na území protektorátu Čechy a Morava.     

Na bakalářské práci Václava Nedbala oceňuji také obrazovou přílohu, která má víceméně 

dokumentační charakter – z velké většiny se skládá ze současných fotografií hmotných památek, o 

kterých autor ve vlastním textu práce píše. Líbily se mi též mapy a tabulky vytvořené autorem a 

vložené do vlastního textu práce.  

Domnívám se, že práce Václava Nedbala představuje významný příspěvek k regionálním 

dějinám a že položí základy k dalšímu bádání, jak autor uvádí v úvodu. Práci doporučuji k obhajobě. 
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