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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Luboš Felgr si za téma své bakalářské práce zvolil problematiku, která je sice v odborné literatuře (i ve 

veřejném prostoru) poměrně frekventovaná, tedy dějiny holokaustu, zaměřil se však na dosud nepříliš 

probádané téma, tedy fungování Ústředny pro židovské vystěhovalectví v Praze, která představovala 

klíčový orgán nacistické okupační správy při provádění perzekuce židovského obyvatelstva na území 

Protektorátu Čechy a Morava. Vytyčený cíl se autorovi práce podařilo naplnit a jeho text tak představuje 

nejen sondu do fungování mechanismů okupační správy, ale i přínosnou studii k dějinám holokaustu 

Židů z českých zemí.  

Na práci je nutné ocenit především pramennou základnu. Luboš Felgr prostudoval prakticky veškerou 

odbornou literaturu k tématu, a to včetně literatury německojazyčné. Zároveň provedl výzkum 

archivních dokumentů uložených v Národním archivu a v Archivu Židovského muzea. Na základě 

pečlivého studia pramenů a literatury tak popsal jak okolnosti vzniku Ústředny pro židovské 

vystěhovalectví v Praze, tak i její strukturu a význam v rámci procesu, který nacisté nazývali „konečným 

řešením židovské otázky“. Věnoval se i jednotlivým osobám, které v Ústředně pracovaly, a v práci 

přináší jejich stručné medailony. 

Oceňuji také skutečnost, že práce je psána velice kultivovaným odborným jazykem.      

Práci plně doporučuji k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat známkou výborně.  

 

 

V Praze, 21. května 2019    PhDr. Petr Koura, Ph.D.                    

   


