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Bakalárska práca študentky Kristýny Sojkovej si kladie dve základné výskumné otázky. Po 
prvé, aký bol postoj administratívy amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta k 
židovským uprchlíkom a po druhé, ako sa vyvíjala podoba americkej imigračnej politiky v 
súvislosti s rastúcim nebezpečenstvom, ktoré predstavovala Tretia ríša. 
' Z formálneho hľadiska má predložená bakalárska práca celkom 52 strán a je 
rozdelená do troch ďalej štruktúrovaných kapitol. Prvá kapitola (Vývoj imigrační politiky 
USA, s. 11-17) ponúka chronologicky zostavený prehľad histórie americkej imigračnej 
politiky. Táto kapitola poukazuje na dopad reštriktívnych imigračných zákonov, prijatých 
ešte v 20. rokoch 20. storočia, na neskorší americký  postoj k Židom z Tretej ríše. V  druhej 
kapitole svojej bakalárskej práce (Třetí říše 1933-1941: Situace německých a rakouských 
Židů, s. 18-25) autorka skúma situáciu židovských obyvateľov Tretej ríše od nástupu Adolfa 
Hitlera k moci až po rok 1941, kedy  nacistické Nemecko zakázalo židovskú emigráciu z 
nacistického Nemecka i z okupovaných území. Autorka v tejto súvislosti na strane 24 
doslova píše: „Bezprostředně po zahájení útoku na Sovětský  svaz docházelo na jeho 
území k masovým popravám Židů, ktoré prováděli tzv. Einsatzgruppen, které postupovaly 
za frontovou linií. To znamenalo přechod od politiky nucené emigrace přes izolování všech 
Židů na omezeném prostoru k politice masového vyvražďování“. Autorka síce v práci 
prehľadne popisuje vývoj nacistickej politiky voči židovskej menšine, nebolo by však na 
škodu, keby si častejšie položila otázku prečo. Napríklad, prečo k zmene nacistickej 
politiky  voči tzv. židovskej otázke došlo a prečo sa tak stalo na jeseň 1941 (podľa 
niektorých historikov dokonca už v  lete 1941)? V  tretej kapitole (Postoj USA k 
přistěhovalecké otázce Židů z Třetí říše a americká imigrační politika, s. 26-43) autorka 
popisuje vzťah prezidenta Franklina D. Roosevelta, ako aj postoj Kongresu Spojených 
štátov, ministerstva zahraničných vecí a ministerstva práce k problematike židovského 
prisťahovalectva. V tejto kapitole tiež nájdeme popis vývoja americkej imigračnej politiky v 
danom období. Autorka na tomto mieste poukazuje na vplyv rôznych faktorov na neochotu 
Spojených štátov uvoľniť svoju imigračnú politiku voči ohrozeným Židov (predovšetkým to 
boli ekonomické a sociálne faktory, ale tiež zahraničnopolitické udalosti). Jedným z 
faktorov mala byť podľa autorky tiež „obava, že mezi příchozími židovskými uprchlíky z 
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Evropy mohou být infiltrováni nacističtí špióni)“. (s. 40) Nakoľko však bola táto obava 
skutočná a nakoľko bola len politickým nástrojom k ovplyvneniu verejnej mienky v 
Spojených štátoch? Autorka v práci síce odkazuje na názory historikov  (Richard Breitman, 
Alan Kraut, David S. Wyman), bolo by ale myslím zaujímavé vedieť, s ktorým názorom sa 
stotožňuje a prečo. 
' Niekoľko málo formálnych pripomienok na záver: používanie hranatých zátvoriek (s. 
23) pôdobí v texte rušivo, daný obsah by som buď  včlenila do samotného textu, alebo ho 
vložila do poznámky pod čiarou. Navrhujem tiež zjednotiť písanie mesiacov: v  niektorých 
prípadoch autorka mesiace rozpisuje (napr. s. 21), v niektorých nie (napr. s. 15, s. 19).
'
' Prácu hodnotím ako kvalitnú a dúfam, že autorka bude vo výskume danej 
problematiky pokračovať aj v ďalších etapách svojho štúdia. Prácu odporúčam k obhajobe 
a navrhujem stupeň hodnotenia výborne.

V Prahe 31. mája 2010             # # # # # # Hana Klamková, M.A.
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