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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):
Protože autorka ovládá polský jazyk a zajímá se obecně o polské dějiny a kulturu, zaměřila se ve své
práci na uchopení problematiky osudů Židů v kdysi velmi významném židovském centru Polska, v
městě Vratislavi, v letech 1945-1968. Protože v české odborné literatuře k tématu neexistují téměř
žádné práce, autorka vychází zejména ze soudobých polských publikací. Díky tomu se jí podařilo na
úrovni BP zachytit hlavní rysy poválečného vývoje vratislavské židovské obce a zdařile tak naplnit
stanovený cíl.
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce,
vhodnost příloh apod.):
Vedle úvodu a závěru tvoří BP čtyři kapitoly: první stručně shrnuje historii Židů v Dolním Slezsku ve
světle obecných židovských dějů v Polsku v letech 1945-1968, druhá až čtvrtá kapitola
chronologicky zachycují: pokusy o obnovení institucí, politických stran, kulturních aktivit,
náboženského života i celkového chodu židovské obce ve Vratislavi v letech 1945-1949, změny
v těchto směrech v důsledku nástupu komunistického režimu v letech 1949-1957, a konečně úpadek
vratislavské obce v 60. letech. Závěr přináší epilog vztahující se k současným pokusům o obnovu
židovského života ve Vratislavi.
Práce neobsahuje žádné přílohy.
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava,
přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
Jazykový projev a styl, použití citací i odkazů na odbornou literaturu odpovídají zavedeným normám
pro bakalářské práce. Práce obsahuje českou i anglickou anotaci stejně jako klíčová slova v obou
jazycích.
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek apod.):
Celkově se jedná o práci ucelenou a vyváženou: autorce se podařilo stručně a kompilativně – zcela dle
požadavků na BP – shrnout, na základě studia cizojazyčné literatury, všechny aspekty sledovaného
tématu.
5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): VÝBORNĚ
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