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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        
1.2. Metoda práce                     
1.3. Struktura práce        
*) 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) 
 
Teze práce nebyly ve výtisku, který jsem obdržel, připojeny. Mohu však konstatovat, že autor již při 
vytváření projektu přesně konzultoval záměry a cíle své práce i literaturu. Je tedy velmi pravděpodobné, 
že teze s výslednou prací korespondují.  
 
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 
 Magisterské práce:  
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu   
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu   
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu   
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli   
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru   
*) 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) 



 
Autor pracoval s poměrně velkým množstvím literatury a zohlednil relevantní autory, např. Aly, 
Arendtová, Bartov, Browning, Lanzmann, Goldhagen, Hilberg. Velmi oceňuji, že pracoval také s prameny 
(viz seznam s. 88). Autorovo zpracování tématu je logické. Zohledňuje potřebné aspekty vývoje nacistické 
politiky v ůči židovskému etniku v deklarovaném období, správně rozebírá a interpretuje konferenci ve 
Wannsee (kap. 5).  Na práci považuji za přínosné, že se autor zabývá rovněž genezí rozhodovacích 
procesů a hodnotí je (!).  J. Hájek se ve své analýze přiklání ke strukturalistickému pojetí (viz G. Aly, s. 
66) geneze radikalizace „řešení židovské otázky“ nacistickým režimem, rozebírá a srovnává však i jiné 
pozice. 
 
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 1 
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.5 Grafická úprava  1 
 Magisterské práce:  
3.1 Logičnost struktury práce    
3.2 Zvládnutí terminologie oboru   
3.3 Úroveň poznámkového aparátu   
3.4 Dodržení citační normy   
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh   
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
  

3.7 Grafická úprava    
*) 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) 
 
Autor mohl práci doplnit p řílohami, vzhledem k rozsahu a pojetí práce to nepovažuji za nutné. 
 
Přes veškerou snahu autora o co nejpečlivější editaci  jsem nalezl v práci několik překlepů (Minku s. 58, „až v lednu 
1945“, autor chtěl asi napsat leden 1943; s. 65 internacionalisté, správně intencionalisté!; s. 74 ne specielní, ale 
speciální, dále správně je Reisebüro) a interpunkčních chyb (s. 58, 60). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost 
tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 

 
Posuzovaná bakalářská práce Jakuba Hájka vykazuje známky vlastní promyšlené koncepce autora, má 
jasnou strukturu a je přehledná. Autorův výklad je srozumitelný. Za silnou stránku práce považuji fakt, 
že autor zvládl interpretovat mnohovrstevný proces vzniku nacistických vyhlazovacích táborů, které se 
staly odstrašujícím symbolem holocaustu.  
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE P ŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT  (jedna až tři): 
5.1 Vysvětlete význam konference ve Wannsee v procesu holocaustu. Zaměřte se na význam spolupráce 

německé státní správy na nacistickém vyhlazovacím programu.  
5.2 Přibližte prosím komisi pro SZZ, jak fungoval RSHA. 
5.3  
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
hodnotím známkou výborně   
 
Datum:  5. 6.  2010                   Podpis:  PhDr.  Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.   v. r. 


