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V předkládané práci se autorka zabývá historií židovského osídlení v Českých 

Budějovicích. První část práce přináší přehled historie Židů na našem území od jejich 

příchodu do roku 1848. V druhé části je již shrnuta historie Židů v Českých Budějovicích. 

; K celé práci mám mnoho výhrad. V práci nalezneme špatný poznámkový aparát, 

který neodpovídá normě ISO 690. Nelze, aby každá poznámka pod čarou začínala číslem 

jedna, viz. str. 10, ll, 12 atd. 

V kapitole "Historické zákulisí vzniku první židovské obce v Českých 

Budějovicích" uvádí autorka obecnou historii Židů v Čechách a na Moravě, z velké části 

převzatou zjediného pramene, uvedeného v seznamu použité literatury (Tomáš Pěkný). Tato 

část, přesně od str. 8 - 20, nesouvisí se zadaným tématem. Předpokládala bych, že zde 

naleznu více informací o historii samotného místa "historické zákulisí..." Proto se domnívám, 

že v tomto případě samotná práce začíná na straně 21. 

Co se týče obsahu druhé části práce, ve které se již autorka zabývá skutečnou historií 

Židů v Českých Budějovicích, spatřuji neodborný styl zpracování. Velmi často se zde 

objevuje slučování termínu Izraelité a Židé? (str. 29), chybí zde velmi často pramen, ze 

kterého čerpala např. str. 25 "ale nevíme zda Mojžíše boháče, nebo Mojžíše rabína. ", je bez 

uvedeného zdroje. 

Na str. 42 autorka závěrem uvádí" nic ale nenahradí židovskou svatyni ani životy těch, 

kteří se stali obětí holocaustu", tato věta z mého pohledu nemá žádnou výpovědní hodnotu. 

Na straně 44 je uvedeno" nezkušenost při hledání pramenů? ", v celé práci žádné prameny 

nenalézám. Na straně 45 v seznamu použité literatury uvádí citace Soka. Proč? Nejedná se 

přece o prameny, číslování v poznámkovém aparátu neodpovídá poznámkám pod čarou, 

stejně tak jako se nepoužívá signatura. V seznamu příloh pak neodpovídají čísla, viz. příloha 



číslo I, má poznámku 2 a 1 tím pádem chybL Je zde dále nejednotnost v psaní malých a 

velkých písmen, teček na konci poznámky. 

I přes tyto výhrady studentka splnila požadavky kladené na bakalářskou práci a proto 

navrhuji tuto práci hodnotit známkou velmi dobře. 
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