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jan Zumr se ve sve bakalářské PraCl věmnc klič·ovc události Mlin druhé světové valky. 

bitvě ti Stalingradu. Jde salnozřeimě o téma mnohokrát zDracov'ané našimi i zahranič·nimi 

h1storiky. autor si však vytkl za c.B zhodnotit roh některvch nčmeckých sDolcne.ú. kterVm se li 

nás- dosud dostávalo Do;dstatně menši Dozornosti než kličo\.r~~m hráčům na \l~~c,hodni frontě tl 

l~.ho rozhodnuti Dovažuii s ohlede,m na V\'ŠC uvedené za sDrávné. 

Práce ie vhodně členěna do šesti kapitol. V úvodu autor zdařile nastínil dle a celkovou 

koncepci práce. Zaměřil se předevšim na anal'áu voicnské s.polupráce, Němec.ka s italskými. 

rllmuns-k_~~n1i a mad'arskvmi iednotkami na v~;Ichodni frontě. Poukazuje ořitom s-nrávně na 

3kutcč.nost. že zatime.o v Dolitie.ké rovině isou vzájemné vztahv liž dostatcč.ně zpracovánv. ve 

voiens.ké oblasti Dřetrvává řada mÝtů o výkonech woiene.c.kých armád. V dalších kapitolách 

autor mlmo iiné nastínil politické souvislosti zapoiení němec.kýc.h spotencll do války proti 

Sověts.kému s.vaw. hodnotí kvalitu iednotlivýc.h armád v oblasti vvzbroie i vvcviku a způsob. 

iakým Ně.mei koordinovali činnost všec.h svýeh a zahranič.ních ie.dnotek. Za ne·ipřinosně·iší 

považuii poslední kapitolu. kde se ZwrJ pokus.il analyzovat důvody neús.pěchu německých 

Autor dospěJ k závěru. že .. č-ást jeDnotek Hitlerovvch sDoienců podala vcelku ohstoinv 

výkon" (s. 8n Zodpovědnost za ieiich neúspěch pak do značné mírv připis.uie. Berlínu. k'1erV 

nebvl schopen spoience adekvátním způwbem vvzbroiit. V dmi eite1né bvlv nedostatkv 

'tf oblas.ti dčlostře1e.ctva. Zurm také upowrňuie na bezohlednost s iakou wehrmacht v poli 

zacházel se spoieneckvmi armádami. Autor. iak iiž vvplÝvá z vÝše uvedeného citátu. mezi 

s.po~enct difcrencuie. Přesvědčivě tak doklitdá ooměrně vvs.okou úroveň a morálku 

rumunsK\'ch iednotek. za neiméně uSPoKoiivv pak považuie výkon maďarské armádv. která 



však lwla 1 nelhúře vvzbroJena Jako další dúvodv ve srovnání "wehrmachTem Ofere H'l 

slahši morálkv sDoiencú pak uvádí nedostatečný vÝcvik a Dředevšim skutečnost, že "neviděli 

SPolltost meZI bOlem na Donu a obranou svýc,h domovú . "(s 80) 

Zumr předložil kvalitní bakaHtřskou praci opřenou o vvdané prameny a především o 

zahraniční odbornou literaturu, Využíval prací anglosaské a německé provemence. včetně 
překladů děl italskvch, rumunskvch a mad'arskvch historiků Doporučuii ii moto k obhaiobě. 
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