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Autorka předložené diplomové práce zaměřila svou pozornost na dějiny vzniku tzv. Zóny 
osídlení v Ruském impériu. Svou práci rozdělila celkem do čtyř celků. V prvním zaměřila svou 
pozornost na vznik této speciální oblasti, kde bylo povoleno židovskému obyvatelstvu sídlet, 
ve druhém o problému, jak lze tuto oblast definovat a jak je možno překládat ruské označení 
této oblasti do češtiny, ve třetím se zabývá podrobně dějinami zmíněné oblasti a konečně ve 
čtvrtém shrnuje příčiny jejího vzniku.  Práce je opatřena úvodem, závěrem, seznamem 
použité literatury a českým a anglickým abstraktem.  

Připomínky k předložené diplomové práci. 

Autorka v úvodu mimo jiné zmiňuje i literaturu, z níž čerpala při zpracování své diplomové 
práce. Jak vyplývá ze seznamu používané literatury, jedná se především o práce ruských 
autorů. Domnívám se, že by bylo přínosné, kdyby se v úvodu podrobněji charakteristikou a 
zaměřením těchto prací zabývala. Stejně tak by bylo užitečné totéž učinit i u dalších prací od 
jiných než ruských autorů. Z nich podrobila kritice pouze spis P. Johnsona „Dějiny židovského 
národa“. Další z prací věnovaných problematice „oblasti osídlení“ je možno nalézt na 
internetu (např. YIVO Encyclopedia, Jewish Virtual Library, JewishEncyclopedia.com. a další, 
kde se nacházejí odkazy na práce jiných než ruskojazyčných autorů). 

Co se týče překladu ruského termínu „čerta osedlosti“ do českého jazyka nemohu souhlasit 
s navrhovaným termínem „mez osídlení“. Za mnohem vhodnější považují termíny „oblast 
osídlení“ nebo „pás osídlení“, případně i „zóna osídlení“. Sama autorka používá „zóna“ a 
nikde ne „mez“.  

Dále se domnívám, že se částečně obsahově překrývá oddíl „Vznik zóny osídlení“ a „“Dějiny 
vzniku zóny“.  V prvním oddílu by bylo podle mého názoru vhodnější zaměřit se na literaturu 
a případě i prameny k tématu práce.  

Hodnocení. 

Předložená práce Bc. Kristina Mikhalek vychází ze starší i novější ruskojazyčné literatury 
věnované v různé míře problematice „oblasti židovského osídlení“ v carském Rusku. Její 
hodnota spočívá v tom, že předkládá a v Závěru i hodnotí názory ruskojazyčných autorů na 
tuto problematiku. Toto považuji za hlavní přínos této práce. Proto jí hodnotím přes výše 
uvedené připomínky jako „velmi dobrou“.  
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