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Celkové hodnocení (slovně)

Jana Chadimová svou diplomovou prací volně chronologicky a tematicky navazuje na předchozí
práci bakalářskou, v níž se zabývala závěrem druhé světové války v Poličce (KDDD 2011). 
Tentokrát si záměrně zvolila úžeji vymezené téma, které do hloubky zpracovala na základě 
písemných pramenů úřední provenience. Jejím stěžejním pramenným zdrojem se stal fond 
„Mimořádný lidový soud Chrudim“ uložený SOA Zámrsk. Důkladné vytěžení tohoto fondu 
umožnilo podat velmi detailní obraz poválečných procesů s poličskými kolaboranty a místními 
Němci, a to včetně dokladů o někdy sporné objektivitě rozsudků. Důvodem autorčina velmi 
detailního průzkumu jednotlivých projednávaných případů je přitom právě snaha získat odpověď na 
otázku, zda provinění byla úměrná vyměřeným trestům. Jana Chadimová prokázala schopnost 
kritického nadhledu při práci s písemnými prameny a její nečernobílá mikrosonda do světa poválečné
spravedlnosti je pro obor přínosem. Navrhuji proto předloženou práci hodnotit jako výbornou.

Navržená známka: výborně                     
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