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 Předložená práce se věnuje problematice česko-židovských míšenců a 
smíšených manželství v Čechách a na Moravě v době druhé světové války. 
V první části své práce se autorka zaměřuje na obecnější kontext dané 
problematiky, tj. manželství v judaismu, historii smíšených sňatků, soudobou 
politickou situaci apod.; v druhé části práce sleduje měnící se postavení česko-
židovských míšenců a smíšených manželství v období nástupu Hitlera k moci a 
období protektorátu a zákony, které toto postavení určovaly; v třetí části své 
práce ukazuje autorka několik konkrétních osudů míšenců a lidí ze smíšených 
manželství a snaží se nalézt v nich nějaké obecné zákonitosti a strategie. 
 Ve své práci vychází autorka jednak ze sekundární odborné literatury, 
dále především ze studia dobových dokumentů, pozůstalostí, korespondence a 
vzpomínek pamětníků, jež jsou uloženy v Židovském muzeu v Praze. 
 Na bakalářské práci lze myslím ocenit nejen to, že je alespoň částečným 
shrnutím materiálů k dosud ne příliš zpracované problematice; ale i, dle mého 
mínění, svědomitou práci s dobovými dokumenty, jež autorka nejen shrnuje, ale 
i komparuje a promýšlí. Přínosem autorčiny práce je, jak uvádí na str. 6, že 
„Židovské muzeum v Praze se začalo o tuto problematiku zajímat a zavedlo 
nový klíč pro vyhledávání ve vzpomínkách pamětníků“. 
 Připomínky formální: 
 Formální stránka bakalářské práce je, domnívám se, velmi dobrá; nemám 
k ní žádné závažnější připomínky. Určitá nejednotnost se snad vyskytuje pouze 
při následném citování z téhož zdroje, tj. při užívání zkratky „tamt.“ 

Na str. 36, když se autorka věnuje vládnímu nařízení o židovských 
míšencích v povolání notářském, není úplně zřejmé, odkud čerpá. 
 Připomínky věcné: 
 Vzorek 23 výpovědí respondentů, s nímž autorka pracuje v kapitole 11., 
není, jak autorka sama připouští, pro jakoukoliv statistiku příliš relevantní. 
 Kapitola 2. o manželství v judaismu je vzhledem k tématu bakalářské 
práce možná i nadbytečná, nevztahuje se k němu přímo. 
 Bakalářskou práci Šárky Kužílkové navrhuji k obhajobě přijmout a 
hodnotit ji vzhledem k výše uvedenému 42 body. 
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