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

Bakalářská práce  se věnuje  ekonomickým a sociálním dopadům německé okupace na běloruské teritorium. Do 

nich autor zahrnuje reakci  elit na situaci, vytvořenou okupací, dopady okupace na mezietnické vztahy a 

každodenní život. Situaci zkoumá v sociálně ekonomické a politické interakci. 

 

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

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

Jan Kužela zvolil téma, které patří  ke klíčovým tématům  běloruských  moderních dějin, ale v českém 

prostředí je známé víceméně jen  z nemnoha překladů historické a krásné literatury. Student  ke zpracování 

tématu využil  i svého pobytu na univerzitě v Minsku.  

V anotaci zmiňuje poněkud zjednodušený  deskriptivní cíl (..popíšu stav běloruské společnosti…), ale 

v práce samotná nemá monodeskriptivní charakter, neboť autor tématizuje řadu problémů, srovnává jejich 

interpretaci různými autory a na jejich základě zaujímá vlastní  stanovisko. 

Práci rozdělil do tří kapitol – hospodářské důsledky okupace; sociální, v níž věnuje pozornost reflexi 

elit a proněmecké kolaboraci včetně běloruského školství a diferencovaného vztahu církví, které působily na 

běloruském teritoriu. V poslední kapitole se věnuje genocidě židovského obyvatelstva a reakci běloruského 

obyvatelstva. Do kapitoly zahrnul mezietnické konflikty, které ovlivňovaly situaci za okupace.   

Student  pracoval se základní  literaturou k tématu.  Jeho výběr není rozsáhlý – mohl přitom využít i 

knihy ze Slovanské knihovny nebo Knihovny TGM – ale pro potřeby bakalářské práce dostačující.  Při 

hodnocení sporných témat okupace srovnává oficiální současnou literaturu a práce nerežimních či západních 

autorů. Škoda, že nepřipomněl i předchozí sovětskou produkci a její vztah k současné historiografii. 

Text má logickou navazující strukturu až na úvod. Úvodní pasáž  o současném Bělorusku a jeho režimu 

považuji za zcela zbytečnou. Je mimo téma. Co říká k tématu německé okupace Gobleho článek o bělorusko-

čínské spolupráci?  

Student  se faktograficky opírá o odbornou historickou literaturu. Některá tvrzení  která uvádí s odkazem  na 

zdroje, jsou však poněkud sporná.  Mohla vzniknout patrně zjednodušeným překladem. Dosti problematické jsou 

např. vývody o korenizaci, která:: Sovětskému svazu umožnila získat přehled o národní inteligenci (s.15)??? 

nebo  tvrzení, že  „….součástí paktu Molotov-Ribbentrop bylo promlčení věcí, které Němci v okupované Evropě  

židovskému obyvatelstvu prováděli“ (s.28). Takováto tvrzení jsou bez bližšího rozvedení a kontextualizace 

zkreslující a chybná.    

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Autor se snaží o odborný styl, ale často sklouzává k neadekvátním emotivním nebo češtině vůbec 

neodpovídajícím výrazům (s. 24 partyzánství). Důvodem je patrně problematický  překlad z angličtiny (s. 7 – 

ponechává anglický termín rayon chefs místo vhodnějšího ruského názvu, s. 10 ariánské městské obyvatele; s. 

23 církev ve špatné kondici; s. 23 extrahování zásob).  

Vzhledem k tomu, že autor označuje židovské etnikum s malým písmenem (židé), zřejmě ho chápe jen 

religiózně. Motivace  holokaustu však byla rasová. Genocida se vztahovala jak na příslušníky hebrejské víry, tak 

na ateisty nebo konvertity. Správně tedy má být na začátku velké písmeno pro označení národa.  

Citace zdrojů v textu je v pořádku., ovšem výhradu mám k závěrečnému seznamu informačních zdrojů, které 

student rozdělil na knižní a internetové zdroje. Přitom však nerozlišil primární a sekundární zdroje, což má být 

hlavním kritériem závěrečného seznamu použitých zdrojů. 

 

 



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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Autor předložil čtivý narativ, v němž přehledně a srozumitelně rozebral hlavní hospodářské, sociální a a 

mezietnické problémy. Dobře vystihl nejednotnost a rozpolcenost německé okupační správy, rozebral hlavní 

dopady německé okupace na obyvatelstvo Běloruska a rozlišil reakce různých skupin včetně pokusů spojit 

plány běloruské státnosti s Německem. Některé jevy se snažil kontextualizovat, a srovnat je s analogickými 

procesy na Ukrajině nebo Pobaltí. 

Poněkud slabší je stylistické zpracování, použití neadekvátních termínů snižuje hodnotu práce. I přes tyto výtky 

práce naplňuje požadavky na bakalářskou práci. 

Student ve své práci splnil stanovené cíle. J. Kužela mj. i svým pobytem v Minsku, kam se „odvážil“ jako jeden 

z mála našich studentů, prokázal hlubší zájem o běloruskou tématiku a předkládaná bakalářská práce může 

posloužit jako odrazový můstek k dalšímu studiu. 

  

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

1. Můžete uvést,  zda  (ev. jakým způsobem) se projevovala jednota nebo naopak  rivalita mezi německými 

okupačními orgány – říšskými komisariátem (Ostministerum), postupem SS (Himmler) a hospodářskou 

exploatací , spadající pod Göringovu agendu (Wirtschaftsstaab Ost?  

2. Jaké byly pravomoci lokální běloruské samosprávy? 

3. V čem  se liší současná běloruská oficiální  interpretace od předchozího sovětského paradigmatu?  

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F): C 

 

 

Datum: 30.8.2020         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. 

 

 

 


