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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Práce se věnuje srovnání politik nacistického Německa a meziválečného SSSR vůči neteritoriálním etnickým 

menšinám, konkrétně Židům a Romům. Autorka se v ní zaměřuje především na motivy diskriminačních či přímo 

likvidačních politik v obou režimech. Zabývá se též nepřímými dopady jiných politik na tyto menšiny. Ve své 

práci dochází k závěru, že oba režimy měly k perzekuci daných etnik odlišné motivy, byť se v některých bodech 

prolínaly.   

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Téma práce sice není nikterak originální, ale autorka se s ním vypořádala zdařile. Práce je přehledně a logicky 

členěna a odpovídá svou strukturou komparativním studiím. Nechybí ani snaha o teoretické ukotvení práce 

v historiografických přístupech vůči oběma nedemokratickým režimům. Objem literatury využité k práci a její 

kvalita je velmi solidní. Práce s ní je také na dobré úrovni. Překvapivě však autorka nepoužívá knihu Timothyho 

Snydera Krvavé země, která sice není standardním akademickým textem, ale poskytuje řadu podnětných 

myšlenek k souvislostem mezi oběma studovanými režimy, zvláště ve vztahu k jejich perzekučním politikám. 

V tématu sovětských Romů v literatuře chybí práce Volhy Bartash, zřejmě nejuznávanější badatelky na toto 

téma.     

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Celkově je práce napsaná čtivě a srozumitelně. Jen místy se vyskytují drobné překlepy (s. 6 – „von Hitler“ atd.). 

Sousloví „petit bourgeois“ (s. 20) by bylo vhodnější uvádět ve zcela běžném českém překladu 

„maloburžoazie“.  

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkový dojem z práce je velmi dobrý. Přestože k jednotlivým částem autorčina tématu bylo již napsáno mnoho, 

její pojetí působí svěžím a neotřelým dojmem. K práci mám jen několik připomínek a jednu faktografickou 

výhradu. V popisu romských migračních vln na území SSSR autorka mluví o Romech „valašských“ a 

následně o mladší migrační vlně Romů „vlašských“, což je zde uvedeno v takovém kontextu, jako by šlo o 

skupinu z jiného území. Ve skutečnosti jde ale o Romy z téhož území („Valašské knížectví“, dnešní 

Rumunsko) jen s tím, že pro tu pozdější skupinu (odešla po zrušení otroctví v Rumunsku v 60. letech 19. 

století) se běžně užívá jejich vlastní název v romštině (vlachika, olach), z čehož zřejmě vznikl v některé 

literatuře nesprávně uváděný etnonym „vlašští Romové“.   

Naprosto chápu autorčin záměr práci jasně časově ohraničit obdobím mezi válkami. Přesto mi ale v práci 

chyběla zmínka o poválečné „proměně“ Stalina v již téměř otevřeného antisemitu, včetně důvodů, které ho 

k tomu vedly. Pomocí nich lze totiž zároveň lépe porozumět faktu, proč před WW2 Stalin antisemitou nebyl.  

 

 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

1/ Vaše tvrzení, že mezi sovětskými občany byl antisemitismus rozšířen více než v Německu, protože byli 

sovětští Židé méně asimilovaní (s. 28), mi nepřijde dostatečný. Jaké byly historicko-sociální příčiny silných 

antisemitských předsudků v západní části Sovětského svazu? 

 

2/ Píšete, že vznik židovské autonomní oblasti Birobidžan byl argumentován tím, že se Židé údajně lépe 

asimilují v novém prostředí (s. 21). To ale zdaleka nebyl hlavní důvod. Jaké byly další důvody pro vznik 

„Birobižanu“ (některé lze označit za latentně antisemitské)?      

 

3/ Ve Vaší práci se vůbec nevyskytuje pojem „Jevsekcja“. Tato instituce měla přitom v počátcích SSSR 

důležitou úlohu v přístupu státu vůči sovětským Židům. Je možné její aktivity označit za antisemitské? A proč 

ano/ne?   

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F): A-B (dle výsledků obhajoby)  

 

 

Datum:         Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


