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          Jako základní problém předkládané bakalářské eseje zvolila autorka „reflexi ghetta 
Lodž v poválečných židovských periodikách vydávaných v Praze“, a to ve Věstníku židovské 
obce náboženské v letech 1945 až 1989 (v období od roku 1953 vycházejícího pod názvem 
Věstník židovských náboženských obcí v Československu) a v Židovské ročence z let 1953 až 
1989. 
 
          Barbora Babická koncipovala svoji bakalářskou esej celkem do pěti kapitol. V první 
z nich, označené jako „Úvod“ (s. 1-6), představila nejprve svůj výzkumný problém 
(podkapitola 1.1 – s. 1), následně popsala výzkumný vzorek (podkapitola 1.2 – s. 1-4) a 
především se věnovala metodickému přístupu (podkapitola 1.3 – s. 5-6), a to ve třech 
rovinách - „Historická metoda“ (podkapitolka 1.3.1 – s. 5), „Komparativní metoda“ 
(podkapitolka 1.3.2 – s. 5) a „Teorie masových médií“ (podkapitolka 1.3.3 – s. 6). Ve druhé 
kapitole se autorka zabývala dějinami  židů v Československu po druhé světové válce ve 
světle vybraných odborných titulů (s. 7-20) v jednotlivých časových etapách od roku 1945 do 
roku 1989. Ve třetí kapitole (s. 21-29) se zabývala historií a každodenností lodžského ghetta 
ve světle vybraných odborných titulů, přičemž popsala situaci v Lodži, tak jak vypadala 
v době  před založením ghetta (podkapitola  3.1 – s. 21-22), dále pak každodennost lodžského 
ghetta  a transporty z Prahy do Lodže (podkapitola 3.2 – s. 23-27) a na závěr této kapitoly i 
likvidaci ghetta (podkapitola 3.3 – s.28-29). 
 
          Stěžejní část bakalářské eseje Barbory Babické představuje kapitola čtvrtá (s. 30-52), 
kde autorka tak, jak si vytýčila v úvodu, zpracovala reflexi ghetta Lodž ve Věstníku židovské 
obce náboženské v Praze a v Židovské ročence, a to v rozsáhlém časovém období let 1953-
1989. Zde se zaměřila na řadu problémových rovin. Sledovala první zmínky o lodžském 
ghettu, procesy s nacisty z tohoto ghetta, ale také např. otázku vytváření pamětních míst. 
Specifickou pozornost věnovala český židům v ghettu Lodž a ke zdařilým pasážím patří 
podkapitoly 4.6 „Vzpomínky a deníky polských židů vězněných v lodžském ghettu“ (s. 44-
46) a 4.7 „Beletristické počiny o lodžském ghettu“ (s.47-52). V celé této čtvrté kapitole 
autorka důsledně zohledňovala časovou linii jednotlivých příspěvků v analyzovaném tisku.  
 
          V závěru pak Barbora Babická pečlivě a přehledně shrnula výsledky, ke kterým 
dospěla. Nedílnou součástí předkládané bakalářské eseje je obsáhlý (i když bez číslování 
stránek)  seznam použitých zdrojů a také přílohy. 
 
          Bakalářská esej Barbory Babické jako celek vypovídá o autorčině pracovitosti, 
pečlivosti i zaujetí, s nímž přistoupila k vytýčenému úkolu. Text je čtivý, logicky 
strukturovaný, bez obvyklých chyb či překlepů. Ocenit je třeba rovněž nezvyklou šíři 
použitých zdrojů, stejně jako velice obsáhlé vymezení časového období, ve kterém se oběma 
zvolenými periodiky zabývala. Přes tuto šíři zdrojů se v nich autorka „neutopila“, naopak 
pracovala s nimi i pro čtenáře přehledně a srozumitelně.  
 



         Barbora Babická jednoznačně prokázala, že si dovede vytýčit výzkumný problém, že je 
schopna získat data potřebná k jeho řešení, stejně jako s těmito daty přehledně pracovat a 
formulovat odpovídající závěry. K práci nemám podstatné připomínky a navrhuji hodnocení 
„výborně“. 
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