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Celkové hodnocení (slovně) 

      Cílem diplomové práce Lucie Koudelkové bylo zpracovat život a události 

v Novém Městě nad Metují v letech 1935 - 1945. Tento cíl, který vyplývá ze zaměření 

práce uvedeného autorkou v anotaci. To je v mírném rozporu s názvem práce „ Druhá 

světová válka v Novém Městě nad Metují“. V úvodu autorka uvádí, že cílem práce je 

zaměřit se na dopad války na každodenní život obyvatel Nového Města nad Metují a 



zdůvodňuje zasazení této problematiky do kontextu s obdobím druhé poloviny 30. let 

minulého století. V této souvislosti je nutné konstatovat, že autorka období protektorátu, 

kterému věnuje největší pozornost, zdařile zasadila do širšího kontextu předválečného 

období, dějin všedního dne a českoněmeckých vztahů v uvedeném regionu. Jedná se o 

tematiku velice složitou a rozsáhlou, založenou na existenci a dostupnosti literatury, 

pramenů a výpovědích pamětníků. Práci tvoří 16 kapitol včetně Úvodu a Závěru a je 

doplněna poznámkovým aparátem, seznamem použitých pramenů, a literatury, 

nepublikovaných zdrojů, internetových zdrojů v jazyce českém a německém a přílohou. 

V úvodu se autorka věnovala i rozboru pramenů a literatury. V další kapitole se věnuje 

životu v letech 1935 – 1939. V dalších kapitolách se věnuje období protektorátu do roku 

1944, konci války a situaci po válce, Rusům v osadě Krahulčí, válečnému hospodářství, 

německému a židovskému obyvatelstvu, konventu milosrdných bratří v období války, 

školství, kultuře a sportu, německé bezpečnostní službě, odboji a obětem války. 

Lepšímu pochopení problematiky by prospělo přehodnotit pořadí jednotlivých kapitol.  

Např. poválečné období zařadit na konec tohoto bloku. Hlavní pozornost klade na 

období protektorátu, v němž nás seznamuje nejen s odbojovou činností a válečnými 

událostmi, ale věnuje se i kulturnímu a spolkovému životu a školství.  Drobným 

nedostatkem práce, která je prosta pravopisných chyb, je několik nepřesností 

vyplývajících ze snahy o zjednodušení. Např. „KSČ byla oficiálně rozpuštěna již 27. 

12., její postoj k obraně státu se měnil již po VII. Kongresu Kominterny v roce 1935 a 

současně by bylo správné zmínit postoj jejího vedení k válce po podpisu paktu o 

neútočení v roce 1939“. Diplomová práce je založena na práci s literaturou, prameny a 

svědeckými výpověďmi pamětníků. Autorka dokázala dostatečnou schopnost s nimi 

pracovat. Konkrétní údaje jsou doloženy bohatými citacemi a poznámkový aparát je v 

práci zařazován průběžně. Práce Lucie Koudelkové splnila i přes uvedené připomínky 

všechny požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.  
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