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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Môj hlavný problém s predloženou prácou je ten, že si nie som istá, čo je jej cieľom. Práca je (podľa mňa 
nepresne) pomenovaná „Vliv nacionálněsocialistického režimu na židovské obyvatelstvo za druhé světové války 
v Protektorátu Čechy a Morava a ve Slovenském státu,“ v abstrakte však píše o tom, že chce „najít spojitost mezi 
vnitřním uspořádáním Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu s protižidovskými opatřeními 
přijímanými za druhé světové války.“ Kladie si pritom dve otázky: „Byl Slovenský stát v případě protižidovské 
politiky zcela pod vlivem svého spojence nacistického Německa a bylo mu toto vnuceno nebo se antisemitismus 
z minulosti projevil při utváření politiky slovenské vládní reprezentace nezávisle na Německu? Byla židovská 
otázka a její řešení v protektorátu pouze mezifází k likvidaci Čechů a germanizaci prostoru nebo byla jen 
plněním ideologických cílů nacionálního socialismu v podobě vyřazení židů ze společnosti?“ (str. 2-3) Navyše, v 
tretej kapitole sa venuje arizáciám židovského majetku – ale bez toho, aby vysvetlila, ako zapadajú do kontextu 
práce (k samotnej tretej kapitole sa ešte v svojom posudku vrátim). Nepresné vymedzenie cieľov práce podľa 
mňa vychádza z nepochopenia pojmov „režim,“ „politický systém,“ „ideológia“ či „vnútorné usporiadanie.“  

  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Autorka si podľa mňa mala vybrať jednu oblasť/otázku – protižidovskú politiku v Protektoráte, protižidovskú 
politiku v slovenskom štáte, vplyv nacistického Nemecka na radikalizáciu protižidovských opatrení v týchto 
krajinách či problematiku vyvlastenia židovského majetku v Protektoráte či slovenskom štáte – a tú rozpracovať. 
Takto nielen porovnanáva neporovnateľné, ale je aj zbytočne povrchná a popisná. Ako príklad uvediem tretiu 
kapitolu – v tej sa autorka venuje arizáciám v ich širšom význame, teda ako spektru opatrení s cieľom vylúčiť 
Židov so sociálneho a ekonomického života. Ak si to však sama takto vymedzí (str. 22), prečo sa potom venuje 
len arizáciám podnikového majetku – a čo majetok poľnohospodársky, domový apod.? A čo likvidácie 
a konfiškácie židovského majetku? Ako tie do celého zapadajú? Navyše práve tu by sa dal skúmať (veľmi 
konkrétny) vplyv nacistického Nemecka viac do hĺbky... 
 
Čo sa týka práce s literatúrou, je myslím škoda, že autorka pracuje s knihou Jána Mlynárika Dějiny Židů na 
Slovensku, ktorá nielenže neobsahuje odkazový aparát, ale ide zrejme o plagiát (viz Soudobé dějiny, roč. 12, č. 2, 
2005). Pracuje síce s útlou knihou Ivana Kamenca, vydanou v českom jazyku (Slovenský stát, 1939-1945), 
zabúda však na jeho najvýznamnejšiu knihu Po stopách tragédie, ktorá by jej mohla v mnohom napomôcť. Keď 
v úvode píše o to, že chce skúmať, či protižidovská politika nebola medzistupňom k úplnej germanizácii – čomu 
sa však takmer nevenuje (prečo?) – škoda, že si neprečítala prácu Chada Bryanta, ktorá nedávno vyšla aj 
v českom preklade (Praha v černém: Nacistická vláda a český nacionalismus).  
 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Odlišný font poznámkového aparátu zbytočne zvýrazňuje chyby a preklepy v odkazoch: napr. kniha Ladislava 
Lipschera sa nevolá „Židé v slovenskom štátě 1939-1945“ ale „Židia v slovenskom štáte 1939-1945.“ Zborník, 
ktorý zostavili Eduard Nižňanský a Ján Hlavinka sa nevolá „Arizácia“ ale „Arizácie.“  
 



 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Práca si kladie príliš veľa otázok – ktoré sú navyše nejasne formulované. Myslím, že si autorka mala zvoliť 

jednu oblasť/otázku a tej sa venovať do hĺbky. Určite by jej to umožnilo hlbšiu a presnejšiu analýzu. Takto 
myslím, že niekedy nasilu porovnáva neporovnateľné. 

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
Vyjadriť sa k terminologickým a obsahovým pripomienkam v posudku.  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Napriek uvedeným výhradám prácu odporúčam k obhajobe a navrhujem známku dobre. 
 
Datum:         Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


