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Ve své bakalářské práci si Josef Jodas vybral téma z velmi dramatického a atraktivního období, které 

detailněji zpracoval na příkladu chrudimského regionu. Ve své práci autor kombinoval problémový, 

tematický i chronologický přístup a tak je i práce členěna. První kapitola nás seznamuje s dějinami 

německého vojenského letiště v Chrudimi v závěrečném období války; druhá kapitola je pokusem o 

analýzu odbojové činnosti v daném regionu, a to z „obou stran“ (partyzánské hnutí, protipartyzánská 

opatření, vznik Sonderkommanda Chrudim). Třetí kapitola v tematických celcích (ekonomická situace, 

uhelná krize, uprchlíci, totální nasazení) přibližuje situaci v regionu koncem války a poslední dvě 

kapitoly jsou věnovány problematice květnového povstání – jedna z chronologického hlediska „den 

po dni“, druhá formou sondy do dvou vybraných míst (Heřmanův Městec a Slatiňany). Aspirací 

autora tedy byla nepochybně analýza chování hlavních aktérů, které v tomto období vstupovali 

v protektorátu, a tedy i ve studovaném regionu, do mocenské hry: okupační moci (armáda, represivní 

aparát), odboj (civilní, partyzáni), postupující sovětská armáda, civilní obyvatelstvo, rodící se nová 

„revoluční“ moc (revoluční národní výbory) a její strategie vůči moci okupační. 

Je ovšem třeba říci, že práce trpí relativně silnou koncepční neujasněností. Ačkoliv autor 

sleduje leckde vývoj událostí za horizont 8. května, jádro práce leží jednoznačně ve válečném období. 

Autor tak zcela rezignoval na obrovský potenciál výzkumu transformace okupace, okupační moci a 

situace v Protektorátu do prvních revolučních a restauračních měsíců po pádu okupačního režimu. 

Metodologicky by mu zde jistě byly oporou i současné výzkumy týmu Rudolfa Kučery, zkoumající 

přelomové období konce první světové války a poválečného chaosu. Otázka, kdo tvořil nové revoluční 

orgány, jak byly ustavovány, jaké bylo jejich personální složení, je v práci pouze letmo naznačena. Zde 

by stálo za úvahu postupovat systematičtější prosopogafickou metodou. Je také zřejmé, že i vlastní 

analýza protektorátní situace v regionu je pouze naznačena formou jednotlivých sond, které na sebe 

jen volně navazují: proč autor jedná v podrobné kapitole o chrudimském letišti a Luftwaffe, nikoliv 

pak stejnou metodou o wehrmachtu? Chybí také například jasnější analýza postojů českého 

obyvatelstva vůči Němcům (civilové i armáda). Z revolučního období pak jasnější a zejména 

systematičtější uchopení toho, kdo byli lidé, kteří v regionu revoluci prováděli. 

 Abych však nebyl příliš kritický. Jde o bakalářskou práci a její některé dílčí části jsou 

zpracovány na velmi dobré úrovni: historie zmiňovaného letiště, ekonomická a sociální každodennost 

v regionu. Autor využil kromě literatury také fondy okresního archivu, navíc pracoval i metodou oral 

history s pamětníky. Povaha pramenů ztěžovala jistě autorovi práci: nejde o bakalářskou práci 



založenou na jednom fondu, autor musel fakta poskládat z široké mozaiky dílčích informací. V tomto 

směru bylo jeho úsilí náročnější, než je u mnohých bakalářských prací obvyklé. 

 Bakalářská práce Josefa Jodase splňuje všechny nároky kladené na bakalářskou práci a 

doporučuji ji proto k obhajobě. Navrhuji hodnotit známkou velmi dobře. 

V Praze, dne 22. ledna 2018     prof. Ivan Šedivý 


