
Posudek na bakalářskou  práci Jany Chadimové, Konec druhé světové války  v Poličce, 
KDDD PedF UK Praha 2011 
 Autorka si vybrala dobře uchopitelné téma a to se jí podařilo velice pěkně zpracovat. 

Využila  jak existující odborné literatury, tak především archivních pramenů. Jádrem práce je 

kronika událostí května roku 1945, velice zajímavé a nosné jsou i kapitoly předchozí – 

základní údaje o Poličce a jejím správním vývoji, počtu obyvatel a jejich národnostní 

struktuře a konečně pomnichovské a válečné kapitoly. 

 Jana Chadimová podala velice pestrý obraz dějin Poličky, které se ocitlo na hranici 

protektorátu, a ačkoli se jednalo o převážně české město, dostalo se pod německou správu. 

Autorka si dobře všímala  strategického významu Poličky, dopravního uzlu i blízké muniční 

továrny. Velice zajímavé jsou kapitoly o „národních hostech“, kteří se ve městě buď 

ubytovávali nebo jím projížděli. Do skutečně pestrého osudu obce se nechvalně zapsalo i 

gestapo a Vlasovci. Naopak chloubou může jistě být místní odbojová činnost, kterou někteří 

obyvatelé zaplatili životem. V květnu roku 1945 se v Poličce ještě umíralo. Gestapo odešlo, 

po Vlasovcích byla radostně uvítána  Rudá armáda. To už byl ustaven místní národní výbor, 

který převzal správu obce.  

 V dalších podkapitolách sleduje autorka „odsun Němců“ a především procesy jak 

s představitelem gestapa (Ludwig Schulz), tak i místním kolaborantem. V obou procesech šla 

autorka důsledně do dalších podkladů – např. MLS a analyzovala oba procesy. Popsala, že ani 

případ občana nařčeného z kolaborace (Bohumír Koucký) nebyl černobílý. 

 Z obecních archiválií Jana Chadimová zmapovala i pobyt Rudé armády, který měl – 

stejně jako všude jinde – i svoji velmi stinnou stránku. Velice zajímavé jsou i aktualizace – 

Brežněvův pobyt a jeho připomínání i reakce na „odsun“ Němců v současném  místním tisku 

(Jitřenka). Velmi dobře jsou voleny i přílohy, a to jak textové, tak především obrazové. Je 

opravdu vidět, že autorka má své město ráda  a je schopna v jeho historii mnohé užitečné 

udělat. 

 Výhrad je velmi málo: v hodnocení odborné literatury nelze smést celou produkci před 

rokem 1989 jako komunistickou propagandu, aniž je tento soud odůvodněn!!! Tento přístup je 

velice škodlivý pro kritické myšlení. Dále bych vytkla pouze častější formulační neobratnosti, 

které ovšem nic neubírají  obsahové kvalitě   předkládané práce. 

 Práci Jany  Chadimové navrhuji hodnotit jako výbornou a uvažovat – po stylistických 

úpravách o její publikaci. 

 

Alena Míšková 



 

 

 


