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Jednotícím prvkem diplomové práce Kamily Dunděrové je Velká synagoga v Plzni. Autorka
ji zasazuje do širšího kontextu dějinných událostí a dobových národnostních a sociálních vztahů.
Za cíl si autorka vytyčila nejen podání uceleného popisu dějin plzeňské synagogy. Podařilo se
jí historické informace komplexně propojit s osudy židovské obce a zachytit proměny vztahů mezi
Židy a plzeňským obyvatelstvem. Autorka sleduje, jak moc byly nebo nebyly tyto vztahy standardní
vzhledem k ostatním českým oblastem. Velmi přínosné a málo známé informace získala o období
těsně před druhou světovou válkou, např. zajímavá je kapitola 4.2. o židovských uprchlících v Plzni.
V závěrečných kapitolách se věnuje období po roce 1945 až po současnou situaci. Nezanedbatelnou
úlohu hraje Velká synagoga v Plzni i dnes, kdy se opět stala významným kulturním, vzdělávacím a
náboženským centrem pro všechny plzeňské obyvatele.
Struktura práce je logická a přehledná. Slabší jsou některé kapitoly, které jsou kompilátem
z jednoho zdroje (2.1.1).
Autorka pracovala na diplomové práci samostatně, konzultace při vypracovávání prakticky
neproběhly. Některým nedostatkům práce šlo předejít průběžnými konzultacemi s vedoucí práce,
např. co se týče formálních náležitostí práce, které nerespektují Opatření děkana č. 8/2015.
V práci se objevuje poměrně dost překlepů, které lze přičítat závěrečnému tlaku při
dokončování práce. Neujasněné a nesjednocené je v textu i střídání psaní velkého a malého písmena:
např. Žid x žid.
Práce je psaná kultivovaným jazykem. Přílohy nebyly vzhledem k obsahu práce zvoleny
nejvhodněji.
Autorka prokázala schopnost napsat odborný text, diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Otázky k obhajobě:
1) Jsou dostupné zdroje pro zmapování situace v Plzni pro období po mnichovské dohodě v září 1938
do vzniku Protektorátu? Zajímavý je především postoj československé strany k židovským
uprchlíkům z Říše.
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