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Celkové hodnocení (slovně) 
 
Autor si vybral silné a zajímavé téma zmapovat v daném mikroregionu osudy obyvatel 
v krizových letech 1933-1945. Autor si k historickému zkoumání v rámci obyvatelstva 
Mnichova Hradiště definoval německé a židovské obyvatele v daném časovém období. Chybou 
je, že si hned od počátku neujasnil metodologii a pojmy, které jsou zejména v případě sledování 
osudů jazykových, náboženských a národnostních skupin velmi důležité. Práci zásadně chybí 
metodologický úvod, kde by autor definoval, kdo spadá do kategorie Němec/Němka a 
Žid/Židovka event. žid/židovka.  

 Jedná se o velice složité a v čase proměnlivé pojmy. Autor popisuje dějiny n ěmeckých a 
židovských obyvatel od středověku do konce 40. let 20. století, ale vztahuje se k daným pojmům 
stále stejně, jako kdyby měly stále stejný význam.  Národnost byla ovšem jinak definovaná ve 
středověku, jinak na konci 19. století, jinak před a během druhé světové války. V práci není 
vždy zřejmě, z čeho autor na národnost usuzuje, popřípadě jak k tomu přistupuje citovaný 
pramen. Určuje národnost místo, odkud člověk pochází? Jazyk, kterým hovoří? Kultura a 
náboženství, ke kterému se hlásí? Kdo národnost v dané době a v daném prameni určuje, proč 
a jak?  Jak souvisí národnost se státním občanstvím? V případě tématu, který si autor vybral, 
je třeba multidisciplinární přístup a ujasnění pojmů. 

Autor p řebírá dobové zpolitizované pojmy, aniž by je reflektoval, definoval a zacházel 
s nimi s odborným odstupem. Např. „zněmčená území“, „tzv. Sudety“ etc. Na některých 
místech používá ahistorické pojmy typu „Rakouský panovník Karel VI.“ 

Často se neubrání perspektivě „naši vs. cizí“, což je metodologický problém. Nehledě na 
to, že ač se státní hranice v principu nezměnila,  vnímání toho, „kdo je cizí“ (například „cizí 
lidé“ ze Žitavy) se v průběhu času měnilo. Odpoutat se od dnešního pohledu je sice náročné, ale 
velmi důležité. 

V bakalářské práci autor pracuje až na výjimky (židovské vzpomínky) pouze s českými 
prameny a vzpomínkami, takže schéma „naši vs. cizí“ a „my vs. oni“ je i v tomto směru v práci 
velice patrné.  

Paměti Františka Mendíka a dalších jsou velice cenným pramenem a je zcela na místě, 
že z nich autor čerpá, práci to zásadně obohacuje. Měl by ale k pramenu přistupovat více 
kriticky, zejména když jde o národní soudy, a vždy je interpretovat v dobovém kontextu. Tzn. 
jak pamětník chápal národnost, proč má potřebu národnost zdůrazňovat a na co z přiřazené 
národnosti usuzuje.  
 Přínosná je take práce s dobovými články. Ale opět zde pokulhává kritická analýza. 
Antisemitských článků v duchu toho, co o vyšel o mnichovohradišťských Židech, bylo v období 
Protektorátu puiblikováno mnoho. Jejich cílem nebylo říkat pravdu, ale šířit antisemitismus a 
vyčlenit židovské obyvatele na okraj společnosti a přesvědčit ty, kteří nebyli označeni za Židy, 
že si Židé nezaslouží slitování a že jsou vinní. Proto je irelevantní se článkem zabírat způsobem 
obhajoby jednotlivých osočených židovských obyvatel, neboť tím se článku nechtěně dává 
částečně za pravdu.  

Textu bakalářské práce chybí přehledné členění, v některých případech by byly na místě 
tabulky s počty obyvatel, přehledy, procentuální vyčíslení etc. A to nejlépe přímo v textu. Text 
je občas z tohoto důvodu nesrozumitelný.  

Stylistika by zasloužila vylepšit. I grafická úprava textu je nedostatečná. Špatně členěné 
odstavce s nadbytečně vynechanými řádky mezi větami. V odkazech na poznámky pod čarou 
jsou chyby v interpunkci, nejdřív musí být interpunkce a pak index odkazující na poznámku 
pod čarou.  
 



Samotné citace jsou po formální stránce v pořádku, ale obsahově chybí někde reflexe a 
odborný odstup. 

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam pramenů použité 
literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, rozsah odpovídá zadání). 

Práce má velmi dobře napsaný závěr. 
Přes metodologické výhrady je bakalářská práce kvalitní. Autor poctivě čerpal z 

různých pramenů, jak primárních (písemných i orálních), tak ze sekundární literatury. Proto 
navrhuji známku chvalitebně. 
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