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Celkové hodnocení (slovně) 

 

      

 

     Autor si vybral téma týkající se dějin a zejména kulturně-historického dědictví regionu, z něhož 

pochází. Podstatnou část práce věnoval někdejšímu královskému městu Kolínu, které od středověku 

patřilo mezi hlavní centra židovského osídlení v Čechách. Pro komparaci se situací v Kolíně zvolil 

Nedbal dvě menší židovské komunity, u nichž je osud židovského kulturního dědictví značně odlišný. 

Zatímco v obci Přistoupim u Českého Brodu jsou židovské památky místním obyvatelům dobře 

známy, v Zásmukách se již povědomí o židovské minulosti města téměř vytratilo.  

     S ohledem na výše zmíněnou koncepci excerptoval defendent v první řadě příslušné lokální 

archivní fondy, v případě Kolína a Zásmuk uložené ve Státním okresním archivu v Kolíně, v případě 

Přistoupimi na tamním obecním úřadu. Současně k dílčím tématům hojně využil odbornou literaturu. 

Ze sekundárních zdrojů byly zřejmě převzaty drobné formulační nepřesnosti, nevztahující se však k 

hlavnímu tématu práce (srov. tvrzení o převažujícím církevním vlastnictví před rokem 1637 v textu o 

Zásmukách, s. 58). Z přehledné a logicky uspořádané struktury práce se poněkud vyděluje pouze část 

věnovaná rabínu Federovi, tedy jediná podkapitola zabývající se konkrétní osobou. Text je stylisticky 

vyzrálý.  

     Úspěšně použil autor také metodu terénního výzkumu nemovitých památek. Jejich přehledné 

zmapování patří k hlavním přínosům práce. Vyzdvižení si proto zaslouží názornost ilustračních příloh 

(četné plánky vloženy přímo do textu). Rozsáhlá fotografická dokumentace zaznamenává převážně 

právě současný stav nemovitých židovských památek ve třech zkoumaných lokalitách.  

 

 

 

Předloženou bakalářskou práci Václava Nedbala pokládám za celkově zdařilou a rád ji doporučuji 

k obhajobě.  
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