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Bakalářská práce: Daniel Průcha: Židé v Březnici (s důrazem na náboženský element a otázku
soužití s majoritní společností)
Bakalářská práce Daniela Průchy pojednává o historii židovské komunity středočeské
Březnice. Autor nejprve stručně přibližuje všeobecnou historii tohoto města, následující
kapitoly se již věnují židovské komunitě. Autor v úvodní kapitole diskutuje otázku datace
počátků židovského osídlení a uvádí v této souvislosti několik možností na základě údajů
z literatury, zabývající se otázkou Židů v Březnici. Následující text pojednává o životě židovské
komunity od 16. do 20. stol. na základě pečlivě vybrané a prostudované literatury i pramenů
a dává ho do historického kontextu regionu i Čech. V rámci těchto kapitol je také třeba
vyzdvihnout autorovu práci s archivním materiálem, kde na základě dokumentů uložených
v archivu Židovského muzea v Praze zpracovává dobové zprávy o životě této židovské obce.
V následujících kapitolách autor pojednává o židovských památkách Březnice včetně
židovského hřbitova, o povoláních, jimiž se tamější Židé převážně zabývali. Poslední část
práce je věnována významným židovským osobnostem tohoto místa. Autor se v rámci
uvedených kapitol zabývá rovněž otázkou soužití s většinovou společností.
Autor, dle mého názoru, zpracoval zvolené téma velice přehledně, na základě dostupné
literatury a pramenů. Zvláště je třeba ocenit uvedení prací, které dosud nebyly zveřejněny.
Obsah práce odpovídá zvolenému tématu.
Práce čítá celkem 67 stran, má Úvod, Obsah, vlastní text, Závěr, Summary, velice pečlivě
vypracovaný poznámkový aparát, Seznam použité literatury a pramenů. Je doplněna rovněž
o vlastní fotografický materiál. Z formálního hlediska splňuje, dle mého názoru, předložená
práce požadovaná kritéria. Drobné překlepy či nepřesnosti hodnotím v kontextu celé práce
jako zcela marginální.
Práce je zpracována velice pečlivým způsobem a dokládá autorův hluboký zájem o zvolenou
problematiku. Autor pracuje s velkým množstvím českého i cizojazyčného materiálu. V práci
použil jak vědecké monografie, prameny, archivní dokumenty, tak tzv. sekundární literaturu
významnou pro daný region, novinové články, elektronické zdroje.

Na základě výše uvedeného hodnotím předloženou bakalářskou práci jako výbornou.

V Praze dne 25. 5. 2017

ThDr. Pavla Damohorská, Th. D.

