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Předložená diplomová práce Bc. Elišky Krohové nese název Historický vývoj NSDAP od r. 1925 

do 1945 a její úděl. Práce je napsána na 60 stranách textu doložena Seznamem zkratek (1 s.) a Seznamem 

použitých zdrojů (6 s.).Text práce tvoří Úvod (2 s.), kap. 1. Historický exkurz věnující se sociálně-

ekonomické a politické situaci v Německu v době vzniku a vývoje NSDAP (14 s.), kap. 2. Ideologie 

německého nacismu  ( 8 s.), kap. 3.  Úloha a význam propagandy NSDAP ( 10 s.), kap. 4. Vznik a vývoj 

NSDAP 1925 – 1945 ( 13 s.), kap. 5. Hitlerovi nejdůležitější spolupracovníci ( 7 s.) a Závěr ( 2 s.) 

Autorka si zvolila zajímavé historicko-politologické a politické téma – vznik a vývoj neblaze 

zapsané v dějinách 20. století německé  politické strany -  NSDAP. I když se jedná o téma historické, to 

neztrácí na své aktuálnosti vzhledem k současným projevům nacionalismu v různých zemích světa i 

existenci nacionálně orientovaných politických stran. Motivací diplomantky bylo mj. studium  ZSV a 

německého jazyka. Studium a znalost německého jazyka jí umožnilo pracovat s některými zdroji  

v originále. 

            Hlavním  cílem práce je, jak autorka uvádí (s.8), přiblížit historický a politický kontext vzniku a 

vývoje NSDAP a roli Adolfa Hitlera v jejím vývoji. Práce má převážně popisný charakter, kdy autorka 

vychází z  poměrně rozsáhlé odborné literatury. Rozebírá i některé výroky Adolfa Hitlera, zejména 

z jeho Mein Kampfu. Ve snaze o komplexnost pohledu a časovou délku zkoumaného období jsou 

některé části nevyrovnané, co se týká rozsahu a zejméno hloubky rozboru.  

         V první kapitole diplomantka správně přibližuje historický a politický kontext doby v Německu 

po První světové válce, ekonomickou a politickou situaci v období Výmarské republiky, bez čehož není 

možné pochopit vznik a vývoj NSDAP. Příbližuje zde také životopis A.Hitlera a vývoj jeho názorů a 

aktivit. Ve druhé kapitole charakterizuje hlavní rysy německého nacismu. Ve třetí, zajímavé, kapitole 

dobře popisuje význam a úlohu propagandy v činnosti NSDAP. Ve čtvrté kapitole práce je v různé 

hloubce rozebírán vývoj a hlavní mezníky ve vývoji strany, od vzniku, přes vrchol až po její pád. V páté, 

dalo by se říci doplňkové kapitolce, jsou stručně představeni nejbližší spolupracovníci A.Hitlera.    

 
 
 



              Po formální stránce práce má všechny náležitosti, je psána bez gramatických chyb, pouze u 

stylistiky je místy patrný vliv německého jazyka, zejména když autorka vycházela z originálu. 

 

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 

 

Podněty k přemýšlení, otázky do rozpravy: 

 

1. Popište možnosti využití vaší diplomové práce ve výuce ZSV a německého jazyka na ZŠ a SŠ. 

2. Proč bylo tak těžké pro němce  po 2. světové válce, vyrovnat se s nacistickou minulostí ? 

(rozeberte druhy viny: viz K.Jaspers – Otázka viny.) 
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……………………………………………… 
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