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         Autorka předkládané bakalářské práce si zvolila velmi úzce vymezené téma z dějin 

svého bydliště  – průběh konce druhé světové války v menším východočeském městě.

Základní část studie – detailní chronologický popis událostí v Poličce v květnu 1945 – vhodně 

doplňují kratší pasáže věnované předchozímu vývoji i událostem následujícím. Celkově práce 

zprostředkovává celistvý a velmi ostrý pohled na dramatické období české historie v lokálním 

detailu. Zjevná je přitom autorčina snaha o objektivní a pokud možno nic nezastírající popis 

situace. Zájemce tak získá informace o kolaborantech i o kontaktech místních dívek s 

vlasovci, o odsunu německého obyvatelstva i o problémech s příslušníky Rudé armády. Řada 

barvitých podrobností umožňuje čtenáři téměř vstoupit do děje. Text zakončuje velmi 

užitečný rejstřík osobností, u nějž však postrádám odkazy na příslušné stránky. 

         Při své práci se autorka opírala o četné nepublikované písemné prameny i o sekundární 

literaturu. Vysoce ocenit je nutno využití fondů několika archivů: Státního okresního archivu

Svitavy se sídlem v Litomyšli, Státního oblastního archivu v Zámrsku, a trochu překvapivě 

rovněž Archivu bezpečnostních složek, pracoviště Kanice u Brna. 

         Textové přílohy byly vybrány s rozmyslem (seznam odsunutých Němců apod.), nejsou 

ovšem dostatečně popsány. Pozoruhodná fotografická dokumentace pochází z fondů 

Městského muzea a galerie Polička (včetně připomínky místního pobytu L. I. Brežněva). 

         Předkládaný text splňuje požadovaný rozsah a vyhovuje požadavkům i po stránce 

formální úpravy. Z hlediska stylistického bych ovšem doporučoval provést místy drobnější

zásahy. Obsahově je zvolené téma pokryto téměř vyčerpávajícím způsobem, snad jen

s výjimkou možnosti širšího využití metody orální historie. Celkově Jana Chadimová

prokázala schopnost samostatně vyhledávat potřebné prameny a v neposlední řadě je též 

kriticky hodnotit.



         Nemám pochybnosti, že přiměřené hodnocení této bakalářské práce je „výborně“. 

Vzhledem k odbornému přínosu studie Jany Chadimové doporučuji její alespoň částečné 

publikování.        
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