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Tématem předkládané bakalářské práce je průběh první světové války v Nymburce. Práce je
rozdělena na dvě části, přičemž v první je rozebírána situace v zázemí a v druhé osudy konkrétních
nymburských rodáků. V práci se ukazuje, že změny, kterými život v Nymburce prošel, byly markantní.
Životní úroveň místních se s postupujícími roky neustále zhoršovala. Do života jednotlivců však válka
zasahovala různými způsoby, což ilustrují příběhy vybraných vojáků a významných osobností. Obě
části práce byly zpracovány na podkladu dobových periodik a literatury, která se zaměřuje na historii
Nymburka a české země v průběhu první světové války.

Klíčová slova: Nymburk, první světová válka, Velká válka, Jan z Wojkowicz

Appendix No.1, Abstract in Czech and English

Abstract

Title: The city of Nymburk and its people on the background of the Great War
Author: Michaela Bacílková
Supervisor: Mgr. Vratislav Kozák
Number of pages and characters: 68/122308
Number of appendices: 1
Number of references: 94

The topic of the presented bachelor thesis is the course of the First World War in the city of
Nymburk. The work is divided into two parts, the first discusses the situation in the city and the second
the fate of specific Nymburk natives. The thesis shows that the changes that life in Nymburk went
through were marked. The standard of living of the locals has been steadily deteriorating over the years.
However, the war affected the lives of individuals in various ways, as illustrated by the stories of
selected soldiers and important Nymburk figures. Both parts of the work are based on periodicals and
literature, which focuses on the history of Nymburk and the Czech lands during the First World War.
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