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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 
Předložená bakalářská práce se snaží popsat historický vývoj zpochybňování holokaustu 
ve Spojených státech a podat jeho charakteristiku. Ohlašuje cíl určit, o jak závažný 
společenský problém se jedná (s. 2). 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Pojednání je kompilací. S tímto faktem koliduje to, co o metodologickém přístupu uvádí sama 
autorka. Ta svou práci označuje za „jedinečnou případovou studii“ a zdůrazňuje „analýzu 
výzkumů veřejného mínění“ (s. 3). To opravdu nekoresponduje s obsahem, jelikož na 
výsledky tří příslušných průzkumů veřejného mínění krátce odkazuje na pouhých dvou 
stranách a příslušné pasáže lze stěží označit za analýzu (s. 31-32). Nicméně připomínám, že 
kompilace v předložené podobě je pro daný typ kvalifikační práce zcela vyhovující. 
Část označená (s písařskou chybou) jako „Metodologie a práce a rozbor literatury a použitých 
zdrojů“ (s. 3) ve skutečnosti nepřináší rozbor, ale jen velmi letmé zmínky o některých 
použitých titulech. Je to škoda, jelikož například studentkou využívané práce amerického 
politologa Normana Finkelsteina a německého historika Götze Alyho vyvolávají zajímavé 
odborné i společenské debaty. Bývalo by bylo dobré, kdyby o nich studentka věděla 
a v komentáři zdrojů to dala najevo. Za nedostatek pokládám, že Jaroslava Bašíková vůbec 
nepracovala s relevantními texty Petera Novicka1 ani Pavla Barši2. 
Zmínka o tzv. Sporu historiků v SRN v 2. polovině 80. let by si zasloužila obsáhlejší 
přiblížení (s. 12). 
Navzdory výše uvedeným slabinám práce autorka velmi dobře naplnila stanovené cíle a prokázala 
dobré faktické znalosti i argumentační schopnosti. Její výklad je náležitě strukturován. 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:

Abstrakt uvedený jako povinná součást práce nesplňuje žánr abstraktu, jde o anotaci – zcela 
chybí hutné vyjádření teze a závěru, k němuž autorka dospěla
Bakalářská práce je napsána kultivovaným stylem a má nadstandardní jazykovou úroveň. 
Lapsy jsou ojedinělé, např. pasáž ve druhém odstavci úvodu připouští i takové (zavádějící) 
čtení, že historička Deborah Lipstadtová představuje společenský problém spojený 
s popíráním holocaustu (s. 2). 
Diplomantka měla každopádně sjednotit psaní holokaust/holocaust a sjednotit i psaní 
(malého) počátečního písmene v tomto slově (na s. 32 dvakrát píše i Holokaust). V textu se 
dvakrát objevuje užití nesprávného adjektiva v sousloví „národní socialismus“ místo 

                                                       
1 Novick, P., The Holocaust in American Life. Boston: Mariner Books, 2000.
2 Barša, P., Paměť a genocida: úvahy o politice holocaustu. Praha: Argo, 2011.
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náležitého „nacionální“ (s. 5, 23). Na straně 6 je použito chybného výrazu „bolševici“ 
v pasáži, kde měla autorka nepochybně na mysli i komunisty z jiných zemí než ze Sovětského 
svazu. Na straně 14 je nesprávně uvedeno příjmení Theobald von Bethmann Hollweg. 
Příjmení Deborah Lipstadtové by mělo být přechylováno. 
V pojednání je malý počet písařských chyb, při autokorektuře unikly pozornosti kupř. 
v obsahu, kde je i chybný stránkový údaj u závěru (správně tam má být s. 33).

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:

Bakalářská práce se zabývá důležitým a poměrně náročným tématem. Autorka je zvládla 
v souladu s nároky kladenými na daný typ kvalifikačních prací. Vyzdvihuji to, že téma dobře 
zasadila do důležitých souvislostí, zejména s fenoménem historického revizionismu a s právní 
kulturou Spojených států amerických.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ 
PŘI OBHAJOBĚ:

Doporučuji, aby diplomantka krátce pojednala o roli, kterou u daného tématu hrají masmédia.

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně (1), a to s poznámkou, 
že hodnocení kvůli řadě formálních nedostatků míním jako jedničku slabou.
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