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Diplomová práce se zabývá dramatickými osudy říčanské židovské obce v 

dramatické době první poloviny 20. století. Studie má ovšem výrazně širší záběr, 

protože v centru autorčiny pozornosti není jen město Říčany a jeho obyvatelé židovské 

víry a původu, ale také problematika postavení židovské komunity v českých zemích, 

antisemitismus, rasová perzekuce a holocaust. 

Z logického střediska je práce rozdělena do několika volně propojených částí. 

První představuje kapitola 3 (Židé v českých zemích). Jde v podstatě o velmi rychlý 

„exkurs“ do dějin této komunity v českých zemích, jež slouží jako historický úvod k 

práci. Část druhá je tvořena kapitolami 4. – 10. a zabývá se antisemitismem a 

holocaustem. Tato část je pojata snad až příliš stručně a zjednodušeně. Je samozřejmé, 

že autorka se nemohla této problematice věnovat vzhledem k zaměření práce hlouběji, 

ovšem některá tvrzení nejsou podložena, jiná jsou nepřesná či zavádějící (jde zejména 

důvody tzv. konečného řešení, zcela chybí problematika antisemitismu v tzv. druhé 

republice apod.). Naopak kapitoly 6 (Protektorátní omezení židovských obyvatel), 7 

(Příprava transportů v Protektorátu), 9 (Ghetto a koncentrační tábor Terezín) a 10 

(Koncentrační tábory) jsou zpracovány mimořádně svědomitě a patří k nejlepším 

částem studie. Bohužel autorka v některých případech opomněla správně citovat zdroje, 

když doslova přebírala širší pasáže textu bez toho, aby je parafrázovala či uvedla jako 



citaci v uvozovkách (viz automatická antiplagiátorská kontrola dokumentu v systému 

Erudio). 

Další, třetí část, je pak tvořena kapitolou 11 Říčany ve 20. století, která naopak 

představuje nezmatenější část studie, která je v práci spíše nadbytečná. Napr. není 

vysvětleno, proč došlo k zařazení podkapitol Vzpomínka na protiněmecké vystoupení v 

Říčanech, Protinacistický odboj, Osvobození a Po osvobození, které nemají s tématem 

diplomové práce nic společného.  

Poslední, čtvrtou část, vlastní jádro studie, představují kapitoly 12 – 18 týkající 

se právě říčanských židů. Velmi cenná je zejména kapitola 13 podávající ucelený 

pohled na zdejší židovskou komunitu a kapitola 15, jejíž součástí je přehled transportů 

osob tohoto původu do Terezína a koncentračních táborů. Důležité informace lze najít v 

kapitole 16 (Vzpomínky), jež pomáhá narýsovat alespoň hrubý obraz předválečného 

života vyvražděných rodin.  

Jazyk práce je kultivovaný, i když v práci lze bohužel najít řadu překlepů a 

nedokončených vět. I přes výše uvedené připomínky doporučuji diplomovou práci k 

obhajobě.  
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