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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Cílem práce je analyzovat nacistickou 
potravinovou politiku na okupovaných českých a polských územích, konfrontovat její charakter a výsledky 
s potravinovou situací vlastního Německa a formulovat v této souvislosti dílčí závěry o roli potravin v německé 
válečné politice. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Autorka se v práci hlásí k tezi 
britské historičky Lizzie Collinghamové o významu potravinového aspektu nacistické expanzivní politiky, 
který posuzuje v širším kontextu okupační politiky s komparativním soustředěním na zmíněná území. Autorka 
k problematice přistupuje z hlediska tří parametrů, které považuje pro posouzení záměrů a výsledků nacistické 
potravinové politiky za nejpodstatnější, a to přizpůsobení ekonomickým podmínkám daného teritoria, jeho 
ideologické vidění prizmatem rasové politiky a konečně posouzením jeho významu pro vlastní válečné cíle. 
Práce se opírá o poměrně širokou základnu zdrojů primární i sekundární povahy, a to včetně nejnovější 
literatury. 

 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Styl i struktura práce jsou přehledné, čtenář není rušen 
pravopisnými chybami ani stylistickými kostrbatostmi, občas se objeví trochu zkratovitá tvrzení: „Ačkoli si 
to v Berlíně nikdo neuvědomoval, mělo české území velký význam (z bezpečnostního, hospodářského i 
dopravního hlediska) při nacistickém plánování“ – nacistům to došlo až později nebo šlo o trvalou hloupost? 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Práce je na velmi dobré úrovni. Kromě výše zmíněných poznámek 
oceňuji expozici hladu a hladovění jako zbraně zvláštního druhu stejně tak jako výstižné charakteristiky 
paradoxů nacistické politiky, která plánovala jednou stranou něco, co na druhé straně svými aktivitami 
popírala a ničila. Tady bych ale také ocenil trochu systematičtější pojetí vztahu tří výše zmíněných parametrů 
a jejich striktněji komparativní pojetí v rámci dvou sledovaných regionů. 

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):  
a) Je zobrazení nacistické potravinové politiky prostřednictvím paradoxu dostatečně nosným výkladovým 
rámcem nebo lze zformulovat i jinou interpretaci konfigurací ekonomiky, ideologie a potřeb války? 
b) Jsou paradoxy nacismu, demonstrované na příkladu potravinové politiky, schopny pozměnit naši představu o 
nacismu jako totalitárním systému? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ /  NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): Práci k obhajobě doporučuji s hodnocením výborně. 
 
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. 
 
 


