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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Cíl práce je stanoven jasně, nicméně jeho 

časový rozměr a vnitřní sloţitost jsou pro tento typ výstupní práce natolik rozsáhlé, ţe faktická absence v úvodu 

avizovaného období 2. světové války je vlastně předností. Přílišná ambice a z ní nutně vyplývající povrchnost 

textu, zjednodušená tvrzení a nedostatek konkrétních důkazů povaţuji za závaţnou slabinu. Dvě v úvodu 

formulované hypotézy nejsou alternativami, nýbrţ dvěma stranami téţe mince (interakce menšiny či diaspory 

s majoritou), nicméně vlivem Ţidů na americkou společnost se autorka de facto nezabývá. 

 

 

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

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Autorka si střídmě stanovila 

za metodu zpracování deskripci, nicméně práce nepostrádá dílčí analytické vhledy a autorské postoje. Práce 

postupuje chronologicky, jednotlivé oddíly jsou dobře logicky organizovány a mají jednotný výkladový styl. 

Aby však autorka obsáhla na 25 stranách takto mnohovrstevné téma, uchýlila se k věrnému přebírání 

vybraných fakt a procesů ţidovské migrace – adaptace – asimilace z několika málo souhrnných prací (s 

monotónně se opakujícími odkazy), coţ činí značné pochybnosti ohledně „tvůrčího přístupu“. Práce 

s prameny pak zcela chybí, stejně jako kritika pouţité literatury v úvodu (vesměs se jedná o práce ţidovských 

autorů). 

 Ţidovská „komunita“ je portrétována jako homogenní celek, ačkoli se jednalo o sociálně, kulturně i historicky 

strukturovanou diasporu (bohatá a vlivná německá elita ze sklonku 19. st., příliv tzv. 3. migrační 

(východoevropské) vlny, které se autorka věnuje přednostně jako pars pro toto, liberálně levicová 

německojazyčná migrace sklonku 30. let), přičemţ kaţdá z těchto sloţek hrála ve zkoumaném tématu 

odlišnou roli. Řada problémů tak není postiţena, a to jak uvnitř amerického ţidovstva, tak v jeho vlivu na 

americkou společnost: namátkou ţidovský kulturní mecenát, ekonomický vliv (Bernard Baruch!), úloha 

v sociální, generových atd. emancipačních hnutích atd. atd. Zcela pominuta je významná role ţidovských 

podnikatelů ve filmovém průmyslu při ovlivňování veřejného mínění vpředvečer a v průběhu 2. svět války. 

Nedoloţená jsou zjevně reprodukovaná tvrzení o diskriminaci (avšak pominuta perzekuce ţidovské radikální 

levice), o malém zastoupení Ţidů v  bankovnictví (viz progresivistický antisemitismus!), o zákazu některých 

povolání (kterých?), „nevítanost“ Ţidů v klubech a hotelích aţ do 2. svět. války (27) aj. 

 Povrchnost vede také k řadě mylných nebo nepřesných tvrzení, výběrem: idea otevřených dveří se týká 

zahraniční politiky, zejm. Dálného východu; změna ţidovských volebních preferencí souvisí se zásadní 

reorientací demokratické strany koncem 20. let; H. Ford publikoval 4 díly kompendia Mezinárodní Ţid, 

v nichţ je Protokolům věnována jen menší část; pronásledování Ţidů ve střední Evropě – v Rakousku 

Uhersku byli plnoprávnými občany od 60. let 19. st.; propouštění ţidovských právníků a lékařů za krize – 

jednalo se o tzv. svobodná povolání; u antisemitismu vynechán významný případ Loeb-Leopold 1924.. 

 

 

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

grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): Jazykový projev vcelku kultivovaný (občas klišovitý), 

stylisticky zvládnutý text, odchylky od gramatické normy zcela výjimečné, formální náleţitosti v pořádku. 

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Práce nepostrádá jistou organizační a výkladovou zručnost, je jazykově kompetentní, nicméně vzhledem 

k neúměrnému tématu povrchní a často nedoloţená. Navzdory občasným autorským „názorům“ se jedná 

převáţně o převzetí vybraných pasáţí z obecných prací. 



 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

Charakterizujte tři významné ţidovské osobnosti amerického veřejného a/nebo kulturního ţivota  v období 1900-

1930. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Velmi dobře 

 

Datum: 26. května 2015        Podpis: Raková 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, pouţijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiloţený 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 můţe dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou poloţek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


