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

Práce srovnává bolševickou a fašistickou ideologii, legislativu a politiku v jejich přístupu k neteritoriálním 

menšinám. Jako takové definuje židovskou a romskou populaci. Konstatuje, že oba režimy se dopouštěly jejich 

represe, zjišťuje a srovnává jejich motivaci. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Práce se v obecné rovině vztahuje k diskusi totalitarismu a revizionismu a zkoumá platnost jejich tezí. Pokouší 

se vyrovnat se s rozsáhlou odbornou literaturou postihující složité období ruských a německých dějin a 

zároveň ambiciózně vstupuje do další obsáhlé debaty židovských studií; snaží se přitom orientovat i 

v relativně dosud neprobádaných osudech německých a sovětských Romů. Dosavadní odborný výzkum na 

uvedená témata tak práce nutně při svém rozsahu zachycuje jen zlomkem a bohužel ani nezdůvodňuje volbu 

svých hlavních zdrojů. Naznačené rozsáhlé výzkumné pole, které si autorka vytyčila, se jí daří ovládnout 

v jeho jednotlivých aspektech různou měrou. Velkou oporou je jí v tom systematicky stanovená struktura. Ač 

její naplňování působí příležitostně mechanicky, text vesměs míří k cíli a nachází odpověď na výzkumnou 

otázku.  

  

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Až na drobné překlepy v hlavním textu a malé nedostatky v poznámkovém aparátu práce vyhovuje nárokům 

kladeným na bakalářskou úroveň. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

 Autorka si zvolila mimořádně složité téma, jehož výzkumu se zeširoka a dlouhodobě věnovala. Výsledný text 

dokládá značný pokrok v jejích znalostech a svým obsahem naplňuje nároky kladené na bakalářskou práci.   

 

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

 Jaké výhody by pro zpracování vaší práce plynuly ze zohlednění širšího spektra odborných názorů na 

sovětský teror (např. Robert Conquest, Nicolas Werth)? 

 Jak byste charakterizovala vztah mezi ideologií a legislativním procesem ve sledovaných státech? 

 Jaké existovaly v první polovině dvacátého století kulturní, náboženské a jazykové rozdíly mezi 

německou a sovětskou židovskou populací? Jak působily na odlišnost přístupu obou režimů k ní? 

  

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B. 

 

Datum:         Podpis: 

8.6.2020 

 
 

 


