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Předkládaná bakalářská práce se má podle názvu věnovat východočeskému regionu Chrudimska 

v průběhu roku 1945. Reálné zakotvení práce je však daleko užší, neboť se, až na některé výjimky, 

věnuje pouze událostem spjatým s vojenskými či odbojovými akcemi, čímž dochází ke značnému 

posunu oproti výchozímu záměru. Domnívám se, že jakákoli regionální sonda situovaná 

chronologicky právě do roku 1945 má v sobě větší potenciál. Jednak by bylo vhodné nastínit region 

Chrudimska nejen podle strategických hledisek, ale i ekonomických, sociálních atd. Hned na úvod 

dodávám, že je velká škoda, že autor nepřiložil k textu nějakou mapu, nebo obrazový materiál, který 

by zkoumaný fenomén vizuálně demonstrovaly. Za problematické považuji nejen věcné, ale i 

chronologické naplnění zadání, neboť rok 1945 rozhodně neskončil květnem, a právě přechod na 

mírovou dobu je bezesporu velice zajímavým tématem, kterého se autor bohužel vůbec nedotknul. I 

pokud přijmu koncept, že pozornost je soustředěna především na akce ozbrojených složek a 

partyzánů, shledávám zásadní nedostatky v prostudované literatuře a pramenech. Chválím autora, že 

pracoval podrobně s regionálními informačními zdroji, ale zároveň to nepovažuji za dostačující. 

Dovolím si upozornit na některé zdroje, které by jeho tématu mohly patrně posloužit – předně 

v Národním archivu se nachází sbírka literárních zpracování odbojových vzpomínek pro soutěže 

vypisované Svazem protifašistických bojovníků, která je pro regionální odbojová témata velice 

oblíbeným a vytěžovaným zdrojem, dále se zde ale nacházejí hlášení o náladách a stavu obyvatelstva, 

a to by měl být i pro regionální dějiny klíčový informační zdroj. V Archivu Národního muzea se nachází 

rozsáhlá pozůstalost vojenského historika Zdeňka Jelínka, který shromáždil i cennou dokumentační a 

přípravnou sbírku materiálů k tématu rezistence, a to včetně regionálního měřítka. Autor naťukává 

určitá témata, která mají k regionu v době okupace velmi blízko, ale nevěnuje jim dostatečnou 

pozornost, resp. čerpá především ze starší literatury a pomíjí, že jím sledovaná témata jsou i dne živá. 

Mám zde na mysli např. práce Vojtěch Kyncla nejen o Ležácích, Jiřího Plachého nejen o parašutistech, 

nebo téma Velichovek, které bylo v nedávné minulosti velmi oblíbené a dočkalo se zdokumentování.  

Má zásadní připomínka směřuje i ke struktuře práce. Začínat letištěm je patrně možné, pokud to 

bude pořádně vysvětleno, v čem byl tento fenomén klíčový. A nebo nebyl.  Sedm stránek věnovaných 

důležitým „novinkám“ (národní hosté, nucené práce, uhelná krize) v životě českého obyvatelstva, 

považuji za opravdu příliš skromný počin. Dovolím si dokonce kacířskou myšlenku, že i na Chrudimsku 

právě tyto aspekty dotýkající se každodennosti, hrály přinejmenším stejnou roli, jako bojové operace. 

Z hlediska terminologického by patrně bylo na místě, kdyby autor některé pojmy vysvětlil – např. 

pojem nevoják či bývalý voják – a uvedl je tak do souvislosti k termínu vojenská záloha.  

Poslední mé poznámky se budou týkat spíše formálních záležitostí – předně v práci je velké množství 

hrubých chyb – ve shodě podmětu s přísudkem, psaní velkých písmen, i jinde. A dále seznam 

literatury je zbytečně dělen na odbornou a regionální literaturu, přičemž jsou ještě vyňata periodika. 

Domnívám se, že by seznam mohl být klidně jeden, a autorovo vnímání jednotlivých textů by naopak 

mělo být více zohledněno v úvodu práce.  

Celkově se domnívám, že bakalářská práce Josefa Jodase splňuje podmínky kladené na tento typ 

prací, avšak vykazuje celou řadu nedostatků. Proto ji hodnotím jako dobrou s tím, že průběh 

obhajoby může napomoci k celkovému lepšímu hodnocení. 
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