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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):
Cílem této bakalářské práce bylo představit – na základě studia současné ruské literatury v Kyjevské a
Moskevské státní knihovně i na základě dostupných elektronických zdrojů v ruském jazyce –
významnou roli, kterou sehráli vojáci židovského původu při formování i během válečných aktivit
Rudé armády v SSSR v letech 1917-1945. Autorka tento cíl naplnila.
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce,
vhodnost příloh apod.):
Práce v ruštině s tématem jen velmi málo známým v českém kontextu je rozdělena do tří velkých částí
a obsahuje úvod i závěr. V první části autorka sleduje dějiny Židů v Rusku v souvislosti s armádou a
válkami v letech 1914-1941. Druhá část je zasvěcená vzniku Rudé armády pod vedením Lva
Davidoviče Bronsteina-Trockého (1879-1940), jejím úkolům, velení, partyzánským oddílům,
mobilizaci Židů i zákonům o povinné vojenské službě z let 1925 a 1939. Konečně třetí část se věnuje
samotné problematice židovské přítomnosti v řadách Rudé armády – podzemním skupinám a jejich
účasti v partyzánském hnutí, silnému antisemitismu a předsudkům vůči židovským vojákům,
specifickým tzv. rodinným táborům v rámci Rudé armády, Litevské a Lotyšské divizi s nejvyšším
počtem Židů i významným armádním osobnostem – ať už v řadách lékařů, vysokých důstojníků a
zejména mezi hrdiny SSSR. Autorka využívá bohaté ruské odborné literatury a elektronických zdrojů
k dějinám Rudé armády či k dějinám sovětských Židů, ale téma BP je vlastní a jako takové nebylo
dosud v ruštině zpracováno.
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava,
přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
Jazykový projev (ruský) a styl, použití citací i odkazů na odbornou literaturu odpovídají zavedeným
normám pro bakalářské práce. Práce obsahuje českou i anglickou anotaci i klíčová slova v obou
jazycích, ale opomíná anglické resumé. Přílohy nejsou součástí.
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé
stránky, originalita myšlenek apod.):
Jakkoliv se jedná pouze o BP, jde o práci významnou a záslužnou: autorka musela prostudovat velké
množství odborné literatury v různých směrech: v souvislosti s Rudou armádou, s dějinami Židů
v SSSR, různé biografie apod. Jde o téma téměř neznámé v ČR, ale nezpracované i z mezinárodního
a ruského hlediska, přestože početně (v rámci ostatních sovětských národností) i významově
(vysoký počet padlých a hrdinů – vyznamenaných i nevyznamenaných – SSSR) hráli sovětští Židé
v Rudé armádě důležitou roli. Autorka pracovala poměrně samostatně a podařilo se jí tyto aspekty i
přes její začátečnictví vyzdvihnout.
5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): VÝBORNĚ
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