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Posudek 

vedoucího diplomové práce 

Synagogy v Plzeňském kraji.

Autorka: Renata Klodnerová.

Renata Klodnerová si za téma své diplomové práce zvolila zpracování dějin a současného 

stavu synagog v Plzeňském kraji. 

Svou práci rozdělila do několika velkých celků, které na sebe logicky navazují. Úvodní 

část věnovala stručnému  přehledu pojednala dějin Židů, v němž správně položila důraz 

na historii Židů v Plzeňském kraji. Po tomto stručném úvodu přistoupila autorka ke 

zpracování vlastního tématu. Nejprve v krátkosti se věnovala problematice židovského 

osídlení v pojednávané oblasti a závěrem správně konstatuje, že duchovním centrem 

židovských obcí byla synagoga. Tou se také, v souladu se zvoleným tématem, podrobně 

zabývá vhlavní části své práce. I když tuto část nazvala „Synagogální architektura“, je 

její obsah mnohem širší. Autorka zde přehledně podala dějiny všech dochovaných i 

zaniklých synagog v Plzeňském kraji. Při svém popisu zvolila jako kriterium stavební 

sloh jednotlivých synagogálních staveb od baroka po secesi. Do závěru této části jsou pak 

zařazeny ty stavby, jejichž stavební sloh se autorce nepodařilo identifikovat. Souhrnně 

jsou osudy synagogálních staveb v nedávné minulosti a v současnosti zmíněny v pasáži 

nazvané „Osudy synagog v plzeňském kraji.“ Součástí základní části předložené práce je 

i „Přehled synagog na území Plzeňského kraje“, uspořádaný podle jednotlivých oblastí, 

jejichž mapka je připojena. Celou práci vhodně doplňují ilustrace v textu, zajímavé 

přílohy, vysvětlivky vybraných pojmů a abecední rejstřík popisovaných synagogálních 

staveb. Práce obsahuje i dobře zpracovaný poznámkový aparát, přehled použité literatury 

a dalších zdrojů, včetně zdrojů použitých fotografií. 

Připomínky.

Úvodem mohu konstatovat, že autorka práce Renata Klodnerová pravidelně v průběhu 

zpracování zvoleného tématu, konsultovala všechny problémy, s nimiž se setkávala. 

Vzhledem k tomu, jako vedoucí této práce, k ní nemám žádné připomínky. Jedná se o 
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detailní zpracování tématu na základě širokého využití dostupné literatury. Pokud by 

autorka měla zájem dále na zvolené tématice pracovat, bylo by zapotřebí podniknout 

výzkum pramenů, které se k některým synagogám mohly dochovat v různých archivech. 

To by mohl být úkol pro sepsání doktorské disertační práce. 

Hodnocení.

Předložená diplomová práce Renaty Klodnerové splňuje, podle mého názoru, všechny 

požadavky, jak obsahové, tak i formální, kladené na tyto práce. Proto jí hodnotím jako 

výbornou a současně doporučuji, aby autorka zvážila možnost vydání části své práce jako 

informačního tisku pro zájemce o historii židovského osídlení ve vybraném regiónu.

V Praze dne 28. dubna 2011

Doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.




