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 Jan Zumr se ve své práci soustředil na problematiku, která sice přitahuje zájem laické i 

odborné veřejnosti, její kvalitní zpracování však dosud v podstatě není k dispozici. Mýtus 

Rakouska jako první Hitlerovy oběti již rozptýlily práce Evana B. Bukeyho či Gerharda 

Botze, působení Rakušanů v jednotkách SS je nicméně stále tématem, k němuž mají čeští i 

zahraniční historikové co říci. Platí to pak zejména s ohledem na skutečnost, že se na knižním 

trhu k problematice SS objevuje neseriózní či zastaralá literatura. 

 Autor tak při zpracování tématu nemohl spoléhat na odbornou literatu a musel své dílo 

založit na pečlivém studiu pramenů. Bádal zejména ve fondech Spolkového archivu v Berlíně, 

Rakouského státního archivu ve Vídni a Vojenského historického archivu v Praze. Předložil 

kvalitní práci, jejíž závěry by v případě její publikace (či alespoň části) mohli využít nejen 

domácí, ale i zahraniční historikové druhé světové války. Cílem výzkumu pak bylo zjistit, 

jaká byla role Rakušanů v divizi „Das Reich“.   

 Autor byl již na počátku výzkumu postaven před zásadní metodologickou otázku, jak 

rozlišit německé, rakouské a jiné příslušníky divize SS. Vypracoval proto přesvědčivá 

kritéria, jež umožnila jejich identifikaci. S tímto problémem souvisí i kritéria výběru příslušné 

jednotky. Divizi „Das Reich“ autor zvolil ze dvou důvodů. Jednak proto, že měla skrze pluk 

„Der Führer“ alespoň zpočátku silnější vazbu na Rakousko než jiné srovnatelné jednotky a 

současně vzal v úvahu stav pramenné základny, který je v případě divize relativně dobrý 

zejména v personální oblasti a umožňuje tak částečně identifikaci původu jejích příslušníků. 

Právě vzhledem ke stavu pramenné základny se autor také správně rozhodl zabývat těmi 

příslušníky divize, jejichž personálie je možné nejlépe a poměrně komplexně dohledat, tj. 



vysoce vyznamenaným pocházejícím z Rakouska. Konkrétně šlo o 48 nositelů čtyř nejvyšších 

vyznamenání, udělovaných příslušníkům bojových i nebojových útvarů.  

 Autor v práci sleduje nejen osudy a společenské zázemí vyznamenaných, jímž jsou 

také věnovány bibliografické medailony, ale také vývoj divize. Zvláštní kapitolu pak věnoval 

válečným zločinům divize (především masakru v Oradour-sur-Glane). Zde také demonstruje i 

jinde v práci patrnou schopnost kriticky hodnotit prameny i literaturu. Klade si řadu otázek 

k okolnostem různých zločinů a konstatuje, že až na jedinou výjimku není možné vyhodnotit 

podíl rakouských příslušníků divize na nich. 

 Zumrovy závěry jsou přesvědčivé a mají nemalou vypovídací hodnotu. Současně je 

však třeba zdůraznit, že šlo o výzkum v jedné konkrétní jednotce a není proto možné činit 

nezpochybnitelné závěry o obecném trendu. Autor prokázal, že mezi vyznamenanými měli 

Rakušané téměř 22% podíl, což výrazně přesahovalo jejich podíl v populaci Třetí říše i mezi 

příslušníky divize. Šlo o osoby, z nichž některé do SS vstoupily dokonce ještě před převzetím 

moci nacisty v Německu v roce 1933, jiné pak po zákazu NSDAP v Rakousku v létě 1933. 

Stručně řečeno, jednalo se většinou o oddané stoupence nacismu. Sociálně pak podle autora 

příslušely spíše k „nižším vrstvám“. 

Jan Zumr předložil velmi kvalitní diplomovou práci, kterou zkušební komisi doporučuji uznat 

za ekvivalent rigorózní práce.          
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