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

Bakalářská práce vstupuje do diskuse o průběhu druhé světové války v SSSR, vyjadřuje se konkrétně k tomu, jak 

obyvatelstvo exponovaných běloruských území prožívalo nacistickou okupaci. Hlavním cílem práce je 

zodpovědět, do jaké míry se na hospodářské a sociální rovině nacistické správy a na nacistické perzekuci židů 

podílela předválečná běloruská elita a jaké důsledky to mělo pro další vývoj země. 

 

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

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

Náročné téma vyžadovalo od autora, aby se vyrovnal se se sovětským a ruským dominantním výkladem druhé 

světové války a nalezl v nich prostor pro postižení běloruských specifik. Zároveň musel zohlednit nejasnost 

národní identity Bělorusů ve sledované době a stanovit jasná kritéria pro sledovaný vzorek společnosti. Oboje se 

autorovi podařilo i díky tomu, že ovládl běloruštinu a byl tak schopen studovat místní historiografii. 

Práce má logickou strukturu. Poměrně skromný přehled použité literatury bohužel neobjasnil autorovo pojetí 

teoretického základu tématu, práce je převážně popisná a soustředí se obecně do hospodářských a sociálních 

dějin. Podíl běloruského obyvatelstva a zejména běloruské elity na hospodářské a sociální politice nacistů v zemi 

hodnotí přes vznik Běloruského svazu mládeže jako převážně okrajový. Nacisté podle autora sice využili 

běloruského antibolševismu a nacionalismu k podrobení země, následně však už mu žádný prostor 

neposkytovali. Pokud jde o podíl Bělorusů na šoa, vyzdvihuje autor židovsko-polskou nevraživost v někdejších 

polských kresech a upozorňuje na spontánní pogromy. Současně však konstatuje, že z celkového pohledu 

nepředstavovalo běloruské obyvatelstvo pro židy hrozbu, zaujalo k nim stejně jako k jiným národnostem 

lhostejnost. Tu autor přičítá mimořádně brutálním podmínkám německé správy a vysokým ztrátám na životech. 

V závěru konstatuje, že útěk části běloruské kolaborující elity před Rudou armádou, ale bolševiky iniciované a 

nacisty prolongované extrémní násilí v Bělorusku způsobilo značnou demografickou změnu, která napomohla 

poválečné sovětizaci Běloruska. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Po formální stránce text povětšinou vyhovuje nárokům kladeným na bakalářskou práci. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Práce zjevně vychází vstříc autorovu zájmu o současné Bělorusko, pro něž je druhá světová válka klíčovou 

epochou. K dramatickému tématu vyvolávajícímu silné emoce přistoupil autor nejprve z ekonomického 

pohledu, postihl základní fakta i témata a vyrovnal se například i s úbytkem pracovní síly v zemi vlivem 

totálního nasazení obyvatelstva v Německu.  Stejně postihl i sociální a kulturní rovinu. Shromáždil tak 

dostatek informací k tomu, aby se mohl vyslovit ke své tezi. 

 

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

 Jak lze klasifikovat výsledky nacistické okupace Běloruska z hlediska teorií národních hnutí (např. M. Hroch)? 

Jakou fází z hlediska vývoje národa Bělorusové s nacisty prošli? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A. 

 

Datum:         Podpis: 


