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Celkové hodnocení (slovně) 

 

     Kristýna Bernardová si zvolila za téma diplomové práce fungování nacistické byrokraticko-

perzekuční instituce, přičemž svůj výzkum založila v první řadě na důkladných rešerších pramenů 

z několika archivů (Archiv bezpečnostních složek, Národní archiv ČR, Státní oblastní archiv Praha ...).  

V práci prokazuje ovšem nejen schopnost systematické práce s četnými nalezenými primárními 

prameny, ale také vynikající přehled o sekundární literatuře.  

 

     Struktura textu je dobře promyšlená. Zajímavě kontrastně působí rozdělení kapitol na části 

věnované zaměstnancům, konfidentům (včetně nechvalně proslulého Wernera Bobeho) a jejich 

obětem. V posledním jmenovaném případě jsou podkapitoly vhodně věnované osobnostem z různých 

denominací a typů církevního prostředí. U některých z nich by se tyto krátké kapitolky mohly 

v budoucnu případně stát základem samostatných širších studií. 

 

    Text je psán kultivovanou a velmi čtivou formou. Z drobných opomenutí upozorňuji na 

pravděpodobné prohození popisek v ilustrační příloze u fotografií Wernera Bobeho a Fritze 

Kiesewettera. 

 

     Celkově hodnotím předloženou práci velmi pozitivně jak z hlediska oborové přínosnosti, tak 

z hlediska profesionální úrovně zpracování. Diplomovou práci Kristýny Bernardové proto velmi rád 

doporučuji k obhajobě. 
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