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         Autorka předkládané práce si zvolila téma židovského osídlení ve svém bydlišti, 

pošumavském městečku Čkyně. Téma sice sledovala od jeho počátků, tedy již od 16. století, 

hlavní důraz však kladla na dosud nedostatečně zpracovaný tragický osud zdejších Židů ve 

20. století.

         Ve své bakalářské práci Jana Smilová vychází zejména z výzkumu archivních fondů 

uložených v SOkA Prachatice a SOkA Strakonice (v seznamu použitých pramenů na str. 60 

by bylo vhodné tyto fondy konkrétně uvést a rozepsat). Částečně se mohla též opřít o práce J. 

Podlešáka a F. Staňka věnované čkyňské židovské komunitě. V obecněji zaměřené literatuře a 

pramenech k danému tématu prokázala dobrý přehled, a to včetně nejnovější produkce 

(Ebelová 2010).

         Základní koncepce práce je chronologická, vývoje do konce 19. století se ale týká

zhruba jen 5 stran (str. 16-20). Jádrem a hlavním přínosem bakalářské práce jsou následující 

kapitoly sledující poslední léta židovské komunity. Subkapitoly jsou přitom věnovány též 

jednotlivým rodinám a jejich členům, takže získaný obraz je velmi detailní (str. 33-39). 

Zvláštní ocenění si zaslouží rozsáhlá kapitola všímající si snah o získání domovské 

příslušnosti v obci s úvahou o důvodech rozdílného přístupu k žadatelům (zvl. str. 42-43, 

srov. též str. 58). Na závěr své práce Jana Smilová vložila kapitolu, v níž projevuje 

sympaticky angažovaný zájem o dochované nemovité připomínky dějin čkyňských Židů (str. 

53-57). Součástí studie je 13 přiměřeně vybraných příloh (přepisy pramenů, fotografie ...).

        

     



         

         Práce Jany Smilové má odpovídající rozsah, z jazykového hlediska i z hlediska formální 

úpravy nevykazuje výraznější nedostatky. O zvoleném tématu podává dostatečný přehled, 

zaměření práce je pro novější dějiny židovského osídlení českých zemí nepochybně přínosem.

Jako celek tedy předložená studie splňuje požadavky KDDD. Práci navrhuji klasifikovat 

jako „výbornou“.
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