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Cílem práce byla analýza vztahu německé císařské rodiny k nacismu ve 30. a 40. letech 20. 

století. V první části se autorka měla zaměřit na vztah mezi bývalým císařem Vilémem II. a 

Adolfem Hitlerem. Další kapitoly měly analyzovat vztah k nacionálněsocialistické vládě s 

dalšími členy dynastie Hohenzollernů a věnovat se otázkám, s jakými cíly se příslušníci 

bývalé panovnické rodiny stýkali s nacisty, co si od těchto kontaktů slibovali a do jaké míry 

byla jejich očekávání naplněna.  

T. Kozlová zadání splnila, přičemž se opírala o vydané prameny a nejnovější odbornou 

literaturu německé, české a anglo-saské provenience. Autorka především analyzovala 

dostupné písemnosti představitelů císařské rodiny, jejich „dvořanů“ a nacistického vedení. 

Zvláštní pozornost věnovala rozboru deníků Ilsemanna a Goebbelse. Zpracovala i částečně 

zápisy z jednání německých parlamentů.  

 

Autorka se vyvarovala faktografických chyb, opřela popis o velmi kvalitní zdroje a předložila 

značně erudovanou faktografickou studii. Místy se pokusila o vlastní interpretaci a komparaci. 

Jádrem jejího zájmu jsou politické vztahy mezi členy dynastie a představiteli nacistické 

strany, sleduje motivace princů k jednání s nacisty a detailně je popisuje. Stejně tak uvádí 

řadu událostí s přesnou datací, je znát, že se snaží o co největší faktografickou korektnost. 

Metodologicky se autorka pevně drží politických dějin, místy metodologicky přesahuje do 

sociálních dějin či politologie. Poznámkový aparát svědčí o detailní znalosti daného období, 

biografické poznámky jsou velmi hodnotné a přesné. 

Autorka pracovala během bakalářského semináře s mimořádnou pílí a zaujetím, což se 

projevilo na precizním osvojení si základních metod práce historika, perfektní bibliografické 

přípravě, pečlivém seznámení se s dosavadní odbornou a populárně vědní literaturou k 

danému tématu. Pasáže podepřené studiem vydaných dokumentů a odborné literatury se 

vyznačují vysokou kvalitou. Autorka vynikajícím způsobem využila prameny, často z nich 

cituje a vyvozuje příslušné závěry. V tomto směru její text zásadně překročil standardní 

kompilační úroveň kvalifikačních prací. Vedle originality tématu a heuristické základny je 

jejím nesporným kladem také jednoduchá a přehledná struktura.  



Po formální stránce je studie standardně vybavena, plně vyhovuje požadavkům kladeným na 

tento typ práce. Jazyková stránka je na velmi dobré úrovni, úprava práce vysoce 

profesionální.  

 

Navrhované hodnocení: výborně 

 

Práci plně doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, 1. června 2013 
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