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

Práce si klade za cíl vysvětlit důvody, které přispěly k uvolnění legální emigrace Židů ze SSSR ve druhé 

polovině 60.let a na začátku let 70. 20. století.  

 

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

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

 

Práce je velmi dobře strukturovaná a srozumitelně napsaná. Autorka jasně definuje většinu výzkumných otázek 

na které také v průběhu práce odpoví.  

 

Práce má velmi kvalitní úvod, který obsahuje přehled použité literatury. V závěru autorka shrnuje obsah práce, 

neposkytne čtenáři všeobecnější závěr, kde by jasně ukázala, jakou roli hrála židovská emigrace ze SSSR 

v rámci Studené války a v rámci politiky SSSR na Blízkém východě.  

 

Poslední výzkumná otázka na str. 3 ohledně vztahu mezi SSSR a Blízkým východem není srozumitelná a 

autorka se touto otázkou v práci také příliš nezaobírá – např. autorka nezmiňuje, jestli arabské země nevytvářely 

tlak na SSSR aby emigraci Židů do Izraeli nepovolil (tento tlak existoval na počátku 90.let). 

 

V historickém úvodu není zmíněno to, že Židé hráli v komunistické straně především v jejích počátcích zásadní 

roli a že se potom také Židé stali terčem čistek, když se vytvářela místa pro nové kádry z řad slovanských Rusů.  

 

Na str. 10 autorka píše, že Sověti byli plně přesvědčeni, že za sovětskými problémy stojí Židé. Spíše než 

přesvědčení to bylo součást sovětského teroru proti občanům a hledání obětního beránka. Tradiční 

antisemitismus existující v SSSR navíc pomohl k tomu, že režim byl schopen snadno „prodat“ příběh o 

židovských zrádcích.  

 

Autorka často píše o „největší antisemitské kampani v dějinách SSSR,“ (str. 11), že „jediným stále plně 

diskriminovaným etnikem byli Židé“ (str. 16), nebo tom, že Chruščov byl antisemita, (str. 11) ale nijak detailně 

nevysvětlí, v čem to spočívalo a jak se to projevovalo.  

 

Na str. 11 autorka píše, že vztah k Židům uvnitř SSSR se proměňoval souběžně s arabsko-izraelským 

konfliktem. To je jistě pravda, ale nebyla to jediná proměnná a asi ani ne ta zásadní, jak autorka ukazuje 

v průběhu textu.  

 

Na str. 31 není vysvětleno, jak obnovení diplomatického dialogy s mezi SSSR a Izraelem mělo přesvědčit 

radikalizující arabské země k větší spolupráci se SSSR.  

 

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Až na pár překlepů (str. 21 první řádek nové podkapitoly, slovo kruciální na str. 29, atd.) je práce jazykově velmi 

dobře napsaná, formálně přehledná a dobře odcitovaná.    

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 



Jedná se o velmi dobře napsanou práci. Její silnou stránkou je přehlednost a kvalitně zpracovaná většina 

výzkumných otázek. Jen poslední výzkumná otázka není jasná a v textu jí není věnována systematická 

pozornost.    

 

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

 

- Jaká byla role arabských spojenců SSSR při povolení emigrace sovětských Židů do Izraele? 

- Sehrála židovská emigrace ze SSSR podstatnou roli v rámci vztahů USA-SSSR s ohledem na 

probíhající Studenou válku? 

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F): B 

 

 

Datum:         Podpis: 

 

23.5.2021 

 

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. 

 

 


