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Popis hodnocení řešení práce.  

Cílem práce E. Krohové je přiblížení historického a politického kontextu vývoje NSDAP a osudů A. 

Hitlera. Jde o téma nepochybně velmi důležité, které významnou měrou může přispět k poznání dějin 

20. století. Studie se však potýká s několika závažnými problémy. 

Prvním je (podle mého subjektivního názoru) fakt, že autorka zřejmě studii vypracovala bez konzultace 

s vedoucím. Jinak si nedovedu vysvětlit neujasněnost její koncepce a některé chyby, kterých se dopouští. 

Omyly uvedené ve studii zmiňuji jen namátkově.  

a) není jasné, co autorka myslí slovy, že se po zvolení prezidenta Hindenburga začaly poměry 

v Německu vylepšovat. Byl to totiž on, kdo politikou vládnutí pomocí dekretů, negativním 

postojem vůči sociální demokracii, podporou armádních kruhů a snahou o revanš za 

Versailleskou smlouvu významně přispěl k oslabení demokracie v Německu. (s. 10) 

b) Trojspolková smlouva při vypuknutí první světové války nebyla aktivována a Itálie na straně 

Rakousko-Uherska a Německa do války nevstoupila (s. 10) 

c) Karel I. nikdy neabdikoval, ale pouze se vzdal výkonu panovnických pravomocí. (s. 10) 

d) Není vysvětleno, co autorka míní slovy: „Mezi lety 1919 a 1924 vládly mezi populací obtíže a 

bezmocnost, což vedlo některé zdivočelé jedince i skupiny k prosazení jejich vůle“. (s. 11). Jak 

to ovlivnilo situaci v Německu a jak A. Hitlera? 

e) Chybí informace, proč došlo v Německu k hyperinflaci a jaké to mělo pro stát politické 

důsledky (s. 14).  

f) Adolf Hitler se nikdy nejmenoval Schicklgruber. Toto jméno užíval jeho otec Alois, který se 

přejmenoval již roku 1877, tedy 11 let před Adolfovým narozením. (s. 15) 

g) Není pravda, že ve Vídni žil Adolf Hitler pouze v bídě. Nejméně rok měl zajištěné příjmy 

z dědictví po rodičích a sirotčího důchodu. (s. 16). 

A tak je možné pokračovat dále. 

 V kapitole 2 (Ideologie německého nacismu) zcela chybí Hitlerovo ovlivnění Karlem Luegerem 

a zejména rasovým antisemitismem všeněmeckého hnutí Georga Schönerera. Spíše než Nietschem byl 

                                                      
1 Nehodící se škrtněte. 
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Hitler ovlivněn všeněmeckými plátky, které vycházely na počátku 20. století ve Vídni, např. časopisem 

Ostara a názory rasových teoretiků jako byl Jörg Lanz von Liebenfels či Otto Weininger. Cela kapitola 

vyhlíží zmateně a autorka vůbec neuvádí zásadní rysy, které odlišují nacismus od fašismu a stavovského 

státu. Navíc chybí zachycení Hitlerova myšlenkového vývoje, pro který jsou zcela zásadní jak vídeňská 

léta, tak poválečné působení v Mnichově. Autorka také nerozebírá důvody vzestupu nacismu (odpor a 

obava širokých vrstev populace z komunismu, úpadek prestiže parlamentní politiky atd.). V kapitole 3 

Úloha a význam propagandy NSDAP by pak bylo vhodné zmínit např. nacistickou propagandu 

v kontextu s komunistickou apod.   

V kapitole 4 Vznik a vývoj NSDAP nejsou vůbec zmíněny počátky strany a původní ideologické 

podhoubí. Není také patřičně zdůrazněna vůdcovská role Adolfa Hitlera (vznik tohoto fenoménu), která 

podobu ideologie strany zásadním způsobem formovala, a jeho odpor k jakékoli systematické a 

organizační práci. Není také pravda, že by NSDAP přistoupila ihned po převzetí moci k systematickému 

teroru a pronásledování německých občanů (s. 47). K masové emigraci židů pak docházelo spíše až po 

roce 1935, resp. 1938. Vysvětlení by zasloužilo zařazení kapitoly 5 Hitlerovi nejdůležitější 

spolupracovníci, která svým obsahem do práce nezapadá a zdá se, jako kdyby měla spíše vyplnit 

nedostatečný počet stran diplomové práce. V tomto ohledu je také možné zmínit,  že závěr by měl být 

obsáhlejší a měl více analytický.  

 Co se slohu práce týče, je studie bez větších gramatických chyb. Na některých místech však 

najdeme velmi problematický sloh („Když náhle Hitler utrpěl nemoc plic, matka nabyla obav o jeho 

předčasnou smrt a přehodnotila názor na jeho představy a sny.“) Šlo o překlad z anglického originálu?  

 Zarážející jsou také chyby, které se v textu objevují. Je otázkou, nakolik autorka zná základní 

práce. Např. Iana Kershawa cituje pouze dvakrát a to jen první díl. Chybí základní práce o fašismu (např. 

Ernst Nolte, Fašismus ve své epoše, Praha 1998), stejně jako zásadní studie zachycující formování 

Hitlerových názorů (zejména Brigitte Hamannová, Hitlerova Vídeň. Diktátorova učednická léta, Praha 

2011). Z politologického hlediska by bylo významné i užití srovnávacích prací (např. Allan Bullock, 

Hitler a Stalin. Paralelní životopisy, Praha 1995; Robert Gellately, Lenin, Stalin a Hitler. Věk sociální 

katastrofy, Praha 2016).  

 Závěrem musím předloženou diplomovou práci označit za problematickou. Příležitost, která se 

zde autorce nabízela, zůstala z velké části nevyužita. Konstatuji sice, že práce splňuje požadavky 

kladené na závěrečné práce v příslušném oboru, definitivní stanovisko přenechávám ovšem na 

rozhodnutí komise při obhajobě.  

 

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

 

Podněty k přemýšlení, otázky do rozpravy:  

 

1. Jaké byly příčiny úspěchu vzestupu NSDAP a kdy k němu došlo? 

 

2. Jaké byly ideové i faktické rozdíly mezi pravicovými diktaturami (fašismem, stavovským 

státem a nacismem)?  

 

 

V Praze 16. května 2021 

 

……………………………………………… 

Jan Županič 


