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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 
Předložená bakalářská práce si klade za cíl  popsat protižidovské represe v Protektorátu Čechy 
a Morava a ve Slovenském státě a porovnat protižidovskou politiku v obou zemích s ohledem 
jednak na rozdílnou politiku Třetí říše k nim, jednak na vliv domácího antisemitismu.  

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ:
Pojednání je z velké části kompilací a nabízí také pokus o komparaci hlavních sledovaných 
fenoménů  mezi Protektorátem Čechy a Morava a Slovenským státem.
Je škoda, že Kristýna Palkosková nevyužila více titulů relevantní literatury dostupné i v České 
republice.1 Kupříkladu u tématu druhé republiky by jí práce od autorů,  jako jsou Jan Rataj, 
Jan Kuklík a Jan Gebhart, poskytly poznání, že protižidovské nálady byly za druhé republiky 
i v českých zemích silnější, než jak diplomantka uvádí (s. 6-8), a to také v institucích jako 
lékařské a advokátní komory.
Práci komplikuje autorčin sklon k příliš složitému a místy nepřesnému vyjadřování, což je 
patrné již při formulaci cílů (mate zejména užívání sousloví „vnitřní uspořádání“ – s. 2, 3, 30, 
32).
Ze zkratkovitých vyjádření uvádím  kupříkladu to, že prý Národní souručenství (NS) ztratilo 
„většinovou podporu společnosti (...) po odhalení spojitosti mezi NS a odbojem“ (s. 11).  
Někdy se text rozbíhá k podtématům, která příliš nesouvisejí s ohlášeným zaměřením práce 
(např. část 1.3.3). Problematický  je i sklon k opakování téhož, například v závěru se tato 
redundance objevuje v pasážích o vlivu protižidovských iniciativ samotné slovenské politické 
reprezentace (s. 31 a 32).

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:
Jak uvedeno, Kristýna Palkosková se místy vyjadřuje zbytečně složitě, platí to i o názvu její 
bakalářské práce. Je mi známo, že ohledně něho i řady jiných pasáží studentka chystala další 
korektury, a nad finálním textem soudím, že k nim nakonec nedošlo kvůli časovému tlaku, 
do kterého se dostala v závěru přípravy svého rukopisu. 
Časový stres zřejmě přispěl i k tomu, že zápis bibliografických údajů místy zůstal 
nesjednocen (nedůsledné užívání kurzívy). 
                                                       
1 K nevyužitým zdrojům patří také ty, které jsem studentce doporučil explicitně i s uvedením bibl. údajů, např. 
Buchheim, Ch. – Boldorf, M. (eds.), Europäische Volkswirtschaften unter deutscher Hegemonie 1938-1945. 
München: Oldenbourg, 2012; Kubátová, H., Lojalita slovenského obyvateľstva a židovská otázka 1938-1945. 
In: Hlavinka, J. – Vrgulová, M. (eds.), Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe. Bratislava: 
Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012, s. 59-66; Kubátová, H., Nepokradeš! Nálady a postoje slovenské 
společnosti k židovské otázce, 1938-1945. Praha: Academia, 2013. 



4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 
Diplomantka tíhla k nenáročnému pojetí ve stylu přehledové stati. V takto zvoleném rámci 
obstála, měla by si ale být vědoma toho, že danou problematiku pojednala značně povšechně. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ 
PŘI OBHAJOBĚ:
Doporučuji, aby studentka při obhajobě rozvedla poznatky o českém antisemitismu v období 
druhé republiky, jelikož v bakalářské práci příslušná pasáž vyznívá zkratkovitě. 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou velmi dobře (2).
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