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I. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): 

Studentka si dala za cíl popsat dějiny Židů v moravských Ivančicích od počátků jejich osídlení v obci až do 
jejich tragického zániku spojeného s II. světovou válkou: svého cíle dosáhla, i když sejí nepodafilo najít metodu 
přístupu·.či konkrétní zorný úhel, ze kterého by své téma pojímala . 

• 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí pfístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost 
příloh apod.): 

Práce je kompilací pravděpodobně veškeré existující dostupné literatury i internetových zdrojů k dějinám a 
osudům Židů v Ivančicích, a obsah~je řadu zajímavých informací. Ale protože jí chybí jednotíc! pojítko, působí 
poněkud chaoticky a nesourodě. Studentce chybí potřebný odstup a následné vlastní zpracování tématu. 

3. FORMÁLNÍ ÚPRA VA Qazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, 
přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a pfíIoh apod.): 

Formální úprava, jazykový projev, použití citací i odkazů na literaturu odpovídají standardním normám pro 
bakalářské práce. Práce obsahuje českou i anglickou anotaci i kličová slova a navíc barevné přílohy. 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek apod.): 

Práce předkládá velké množství různě posbíraných informací zahrnující dlouhé období od raného středověku po 
20. století. Chybí jí však "červená niť", s kterou by lépe sledovala určité vybrané aspekty života Židů, a působí 
proto neuspořádaně a zanechává dojem rychle splněné povinnosti. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMíNKY DOPORUČENÉ K BLIžšíMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ Qedna až tři): 

Na základě studované tématiky, charakterizujte vztah křesťanů a Židů v Ivančicích ajeho vývoj případně jeho 
proměny v různých časových obdobích - ve středověku, v 18. století (osvícenství), v 19. století a v období První 
republiky a za II. světové války. 



6. NA VRHOV ANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

Vzhledem k uvedenému hodnoceni navrhuji známku DOBŘE. 
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