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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 
Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, zakroužkuje navrhovanou známku, podepište a odevzdejte! 
 

Typ diplomové práce („bakalářská“ nebo „magisterská“): bakalářská  
 
Typ posudku    („posudek oponenta“) 
Autor/ka práce : Jakub Hájek  
 
Název práce: Vznik vyhlazovacích táborů nacistického Německa 1941-1942 
Autor/ka posudku : doc.PhDr. Dagmar  Moravcová, CSc.                                                                 
Pracoviště: KMV IPS 
 
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE *) 
 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

2. Odchyluje se 
od tezí, ale 
odchýlení je 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

3. Odchyluje se 
od  tezí a 
odchýlení není 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

4. Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1. Cíl práce X       
1.2. Metoda práce X        
1.3. Struktura 

práce 
X       

*) Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody) (max. 500 znaků) 

 
   

 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení 

známkou 
 Bakalářské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury 1 
2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu  1 
2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky 
pro jednotlivé podbody) (max. 500 znaků) 

Rozsah a struktura použité odborné literatury a vydaných pramenů /a to i v angličtině a 
němčině/  včetně internetových stránek vědeckých institucí pro výzkum holokaustu jsou  
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úctyhodné a uchazeč prokázal i schopnost jejího kvalifikovaného kritického rozboru a 
aplikace na zvolené téma. 

 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení 

známkou 
 Bakalářské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy 1 
3.4 Oprávněnost a vhodnost příloh Nemá 
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte 
stupněm 4!) 

2 

3.5 Grafická úprava  1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky 
pro jednotlivé podbody) (max. 500 znaků) 
Výtky se týkají použití některých nevhodných termínů: např. s.11 „pokrok“ v souvislosti 
s vývojem židovské perzekuce – lépe by bylo „posun“ nebo „pokračování“ atp.; s. 35: 
„potencionál“; s. 17: krkolomná formulace „oproti svým mladším kolegům dílo postrádá“. 
Chyby ve jménech: Albert Bormann místo Martin, Keitl místo Keitel na s. 34;zabíjení 
výfukovými plyny: šlo o oxid uhelnatý a ne oxid uhličitý, jak uvádí na s. 39; nevhodné 
použití zájmena „diky“ – „díky pochodům smtri..“, „díky epidemiím..“s.51; při zmínkách o 
Historikerstreitu si plete intencionalisty s „internacionalisty“-s.65-66; „Ernstfest“ místo 
správného „Erntefest“:s.49,50 pak správně 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkový dojem z výsledné práce, její 
silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 
 

 Hodnocená práce je nadprůměrná jak svým rozsahem (83 stran textu), tak úrovní 
zpracování, srovnatelnou s prací magisterskou.Uchazeč aplikoval metodu případové studie 
a pokusil se v náznaku i o analýzu metafor v jazyce obvykle eufemisticky formulovaných 
nacistických dokumentů.Hlavním kladem práce je však explicitně formulovaný cíl, tj 
zodpovězení otázky jak a kdy došlo k zahájení „konečného řešení“. Autor provedl 
důkladnou analýzu dostupných zdrojů a interpretací, obsáhle se věnoval institucionalizaci 
a formám řízení vyhlazovací politiky včetně rozhodovacího procesu nacistického režimu a 
vlivu zahraničně politických souvislostí roku 1941 na jeho změny a genezi. Ve své analýze 
postupoval systematicky, použil i originální publikované archivní zdroje, takže mohl svou 
výzkumnou otázku kvalifikované zodpovědět. Zmapoval jak vývoj nacistické 
protižidovské politiky až k budování vyhlazovacích táborů a to velmi podrobně, tak 
objasnil na více místech genezi složité mocenské hierarchie totalitního teroru, nijak 
monolitického. Dynamika teroru tak byla ovlivňována mnoha faktory, jak logikou 
ideologicky zdůvodňovaného rasového antisemitismu, tak konkurenčními tlaky 
soupeřících složek nacistické správy okupovaného Polska a posléze i částí tehdejší SSSR a  

Posudek oponentky na bak.práci Jakub Hájek 
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na přechodu k „rychlé a bezohledné likvidaci Židů“ se podílel i průběh války samotné. 
Jeho práce by tak mohla být po stylistických úpravách publikována jako příspěvek do 
diskuse o tzv. Hitlerově rozkazu ke „konečnému řešení“.Pouze množství výše zmíněných 
jazykových a stylistických nedostatků mi brání navrhnout zvláštní ocenění této práce.       

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P ŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT  (jedna až 
tři): 
5.1 Vysvětlete, jak podle Vás souvisela konkretizace plánů na „konečné řešení“ s „nutností 

ubytovat vysídlené Židy a Poláky“ /jak píšete na s.21/? Tato formulace je podle mne 
zavádějící – logika byla složitější, o žádné „ubytování“ v podstatě nešlo!       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 
 

 
Datum: 7.června 2010………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 

 
 

Posudek oponentky na bak.práci JakubHájek 


