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

Práce sleduje legální židovskou emigraci ze Sovětského svazu v 70. letech minulého století z hlediska sovětské 

národnostní politiky a z hlediska významu pro sovětské zahraničněpolitické postavení. Autorka konstatuje, že 

SSSR využil uvolnění mezinárodní atmosféry k řešení potenciálního závažného střetu, ve který podle názoru 

sovětských politiků hrozila uvnitř SSSR přerůst kombinace slabé asimilace židovské populace do sovětské 

společnosti s antisemitismem přetrvávajícím tradičně v prostředí někdejšího carského Ruska za současného 

působení důsledků arabsko-izraelských válek. Současně SSSR podle autorky otázku židovské emigrace využil i 

pro zlepšování vztahů s USA, tak aby mohl dosáhnout zvýšení své hospodářské úrovně. 

 

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

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

Práce si klade zajímavou otázku, k níž se jí daří shromáždit důležité argumenty, s přehledem se pohybuje nejen 

v sedmdesátých letech 20. století, ale i v předválečné a poválečné sovětské situaci Židů; nejen v mezinárodní 

politice, ale i ve vnitropolitických okolnostech vzniku sovětského disentu.  

Struktura práce je logická, oceňuji systematické rozdělení na dva základní tematické bloky – zahraniční politiku 

a národnostní otázku -, dále schopnost autorky se mezi oběma tématy s jistotou pohybovat a formulovat vlastní 

závěry. Studentka využila nadstandartní množství odborných zdrojů, dokázala  jasně kvalifikovat jejich význam 

pro své téma a metodu, s níž k jeho zpracování přistoupila. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Text po formální stránce splňuje (až na několik překlepů) nároky kladené na bakalářskou práci.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Práce má nadstandartní kvalitu, vytknout snad však lze vzhledem k vysoké úrovni textu absenci nejnovějších 

ruskojazyčných publikací o postavení Židů v SSSR – zejm. O. Budnickij by svými pracemi doplnil další 

informace.  

 

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

Když odhlédnete od názoru A. Solženicyna, je sovětský disent skutečně jádrem národního uvědomění 

sovětských Židů? 

Jakou roli hrálo v případě uvolnění emigrace sovětských Židů to, že se jednalo o neteritoriální menšinu? 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A. 

 

Datum:         Podpis: 

5.6.2021         Daniela Kolenovská 

 

 

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. 


