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Posudek 

vedoucího na bakalářskou práci 

Židovští uprchlíci z Haliče a Bukoviny a Pražané mezi léty 1914 - 1918. 

Autorka: Martina Kutková. 

 

 

Úvodem svého posudku musím uvést, že jsem byl stanoven školitelem ve fázi dokončování 

předložené diplomové práce.  

 

Autorka práce Martina Kutková si za téma své bakalářské práce zvolila problematiku 

emigrace Židů Haliče a Bukoviny, k níž docházelo v důsledku první světové války v letech 

1914 – 1918. 

Svou práci rozdělila celkem do pěti částí. V první stručně pojednala o bojích na východní 

frontě, jejichž důsledkem byla emigrace části tamějších židovských obyvatel. V následujících 

dvou částech (oddílech) porovnává odlišný vývoj a charakter východoevropských Židů a Židů 

v českých zemích. Poté již autorka přistoupila k vlastní problematice židovské emigrace. 

Nejprve ve čtvrté části krátce zmínila předválečnou emigraci z uvedených oblastí a 

v návaznosti líčí válečnou emigraci jednak směrem na východ (Rusko), jednak do zemí 

rakouské monarchie. V závěrečném oddílu se autorka věnuje problematice uprchlíků v Praze. 

 

Připomínky.  

Domnívám se, že by bylo zajímavé v úvodní části věnovat pozornost míře zpracovanosti 

zvoleného tématu, charakterizovat a zhodnotit případné základní monografie a případně 

články, které se migrací východoevropských Židů v době I. světové války zabývají. Co se 

týče seznamu použité literatury, podle mého názoru spisy Maxe Broda, Franze Kafky a Aloise 

Žipeka, které autorka řadí do sekundární literatury, by měly být uvedeny v soupisu pramenů.  

Jinak k práci nemám žádné další zásadní připomínky. 

 

Jen pro zajímavost (ne jako připomínku k práci) bych chtěl autorku upozornit na to, že na 

novém židovském hřbitově v Praze se nacházejí i náhrobky židovských emigrantů z východu. 

Pokud by se touto problematikou zabývala i nadále bylo by zajímavé pořídit jejich 

dokumentaci. 
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Hodnocení práce. 

Martina Kutková předložila velmi dobře koncipovanou bakalářskou práci, v níž využila nejen 

celou řadu odborné české i cizojazyčné literatury, ale i některé prameny, které poskytují 

autentický pohled na zvolenou tématiku. Některé z těchto pramenů tvoří obrazovou přílohu 

práce.  

Také po formální stránce obsahuje bakalářská práce Martiny Kutkové všechny náležitosti, 

vyžadované na bakalářských pracích.  

Podle mého názoru dosahuje práce Martiny Kutkové úrovně magisterské diplomové práce. 

Z tohoto důvodu hodnotím tuto práci jako výbornou. 

 

 

 

V Praze dne 31. května 2017. 

 

 

 

Doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. 

                                                                                                 vedoucí oddělení judaistiky.       

 

 

 

 


