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Hodnocení bakalářské práce slečny Ivy Hemzálkové 
 

CHODSKO V LETECH 1938 - 1945 
 

Ačkoli období druhé světové války a okupace Československa je tématem 
v historiografii poměrně frekventovaným, zůstává nezpracována a neprobádána celý řada 
témat, jakož i různých úhlů pohledu. I proto lze jistě uvítat, že se slečna Hemzálková ve své 
velmi poctivě sestavené práci pokusila zachytit regionální historii jednoho z 
hraničních českých regionů, které „velké“ válečné události prožívalo zdánlivě nepřímo. Přesto 
pocítil jak nacionálně socialistickou perzekuci, včetně likvidace židovských spoluobčanů, tak 
začlenění do správního a výrobního prostoru Třetí říše. Zasloužená pozornost je věnována i 
protinacistickému odboji – zejména skupině „Niva“ – a jeho osobnostem, jakož i samotnému 
osvobození oblasti a města Domažlic. 

Problémem, se kterým se autorka musela vypořádat, bylo zařazení regionálního dění 
do událostí nejen protektorátních, ale i „říšských“. Lze jistě ocenit, že práce je téměř výlučně 
orientovaná na Chodsko a neodchyluje se od sledovaného tématu. V této souvislosti stojí za 
připomenutí, že se autorka úspěšně pokusila o komplexní zpracování dané problematiky. 
Ačkoli se jedná o práce zčásti kompilační, opírá se její autorka i o soudobý tisk, paměti, 
materiály archívní a relevantní internetové zdroje. O pečlivosti, s níž slečna Hemzálková svoji 
práci sestavovala, vypovídá i poměrně bohatý (136 poznámek) poznámkový aparát. Literaturu 
a prameny, s nimiž pracuje, stručně hodnotí jak v úvodu, tak i na několika dalších místech.  

Bakalářská práce zahrnuje – včetně úvodu, závěru, resumé, seznamu pramenů a 
literatury a seznamu příloh – 56 stran a je přehledně členěna do sedmi částí. Výběr i 
zpracování obrazových příloh velmi zdařile doplňuje textovou část práce. Pisatelka se 
v podstatě dokázala vyhnout prohřeškům stylistickým a gramatickým, chyb se nedopustil ani 
z hlediska formálního.  

 
Bakalářskou práci slečny Ivy Hemzálkové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit 

ji jako výbornou.  
           
  V Tlučné, 20. května 2012                                                       Miroslav Breitfelder  
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