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Celkové hodnocení (slovně) 
 

Bc. Lucie Koudelková si za téma své diplomové práce zvolila období druhé světové 
války v Novém Městě nad Metují, tedy téma, které dosud nebylo souhrnně zpracováno. 
Výsledkem jejího badání je více než 250 stránkový text, který popisuje nejen politické 
události v tomto východočeském městě v době druhé světové války, ale i spolkový život, 
odbojové hnutí, školství, kulturu a v neposlední řadě i každodenní život. 

Na práci je podle mého názoru v prvé řadě nutné ocenit její pramennou základnu. 
Autorka vycházela nejen z odborné literatury a lokálního tisku, ale i z archivních dokumentů, 
a to jak místní provenience, uložených ve Státním okresním archivu v Náchodě, tak i 
z pramenů deponovaných ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, v Národním archivu a 
v Archivu bezpečnostních složek. Dále autorka získala pro svoji práci několik 
nepublikovaných písemných vzpomínek a uskutečnila také 25 rozhovorů s pamětníky. Je 
třeba vyzdvihnout i obrazovou přílohu – některé z fotografií, které diplomantka při své 
heuristické práci získala, byly nedávno publikovány v oceňované knize Jiřího Padevěta 
Krvavé léto 1945. Poválečné násilí v českých zemích.  
 Lucie Koudelková tak ve své diplomové práci předkládá poměrně plastický obraz 
života východočeského města v době protektorátu Čechy a Morava. Stranou její pozornosti 
nezůstávají ani osudy řeholníků z konventu milosrdných bratří nebo příslušníků německé 
menšiny. Zde se autorka, podle mého názoru zdařile, pokusila zrekonstruovat činnost 
německé zpravodajské služby Sicherheitsdienst v Novém Městě nad Metují. Za velice 
přínosné považuji biografické medailony osobností, které byly v době druhé světové války 
popraveny nacisty, zemřely v německých vězeňských zařízeních nebo zahynuly během 
nuceného nasazení na území Německa. Autorka se přitom nevěnovala pouze odbojovým 
pracovníkům, ale i lidem souzeným za „kriminální trestné činy“. Mám na mysli případ 
řezníka Bohumila Čejpa, který byl popraven za černé porážky. Skutečnost, že dosud nevíme, 
kde byl Čejp popraven, ačkoliv oznámení o jeho smrti byla okupačními úřady pro výstrahu 
plakátována po celém protektorátu, svědčí o tom, že této skupině obětí nebyla dosud v 
historiografii věnována dostatečná pozornost. Osobně mám radost z toho, že zjištění           
Bc. Koudelkové ohledně novoměstských obětí války nezůstanou omezena jen na její 
diplomovou práci, ale promítnou se i do místní vzpomínkové kultury a připomínání obětí 
nacismu. Za dosti přínosnou považuji též pasáž o sovětských partyzánech v osadě Krahulčí – 
domnívám se, že autorčina zjištění budou předmětem dalšího bádání, a to nejen na poli 
regionální, ale i vojenské historie. Autorka se též nevyhnula tématu násilností na německém 
obyvatelstvu v závěru války – jsem přesvědčen, že i v tomto ohledu budou výsledky jejího 
bádání dále využívány. Jako milovníka díla Josefa Škvoreckého mě též potěšilo zařazení 
pasáže o nuceném nasazení pozdějšího slavného spisovatele do továrny v Novém Městě nad 
Metují. 
 Autorka začíná svůj výklad již v polovině třicátých let, což může působit poněkud 
nadbytečně, nicméně chápu, že tato pasáž byla zamýšlena jako uvedení do tématu a 
seznámení s politickou situací v Novém Městě. Stylistika práce působí také někdy poněkud 
nevyváženě. Na práci však neshledávám žádné nedostatky a plně ji doporučuji k obhajobě.        
   
 
 
V Praze, 10. ledna 2017      PhDr. Petr Koura, Ph.D.    
 


