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Autor, název, místo, rok, rozsah práce, vedoucí práce: FELGR, Luboš: Ústředna pro židovské
vystěhovalectví v Praze jako hlavní nástroj nacistů k vyhnání Židů z Protektorátu Čechy a Morava.
Praha, 2019, 54 stran, vedoucí práce PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Hodnotící kritéria
splňuje

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání a
názvu práce.

X

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a
tématu.

X

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.

X

Struktura práce je vyvážená a logická.

X

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.

X

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.

splňuje
z větší
části

X

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití
správné terminologie.

X

Autor správně cituje.

X

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam
pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, rozsah
odpovídá zadání).

X

Autor pravidelně konzultoval s vedoucím práce

X

splňuje
z menší
části

nesplňuje

Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
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.

