
Posudek oponenta na diplomovou práci:  

Hitlerovo vídeňské období (1908 – 1913): vlivy na jeho protižidovské postoje. 

Autorka práce: Bc. Karolína Martinovská, DiS. 

 

Autorka v návaznosti na svou bakalářskou práci „Konečné řešení židovské otázky" v Německu ve 

světle moderní historiografie se v předložené diplomové práci zaměřila na rané období života Adolfa 

Hitlera, konkrétně na dobu jeho vídeňského pobytu na počátku 20. století před 1. světovou válkou.  

Svou práci rozčlenila do tří kapitol. První věnovala popisu situace ve Vídni na konci 19. a počátku 20. 

století a některým Hitlerovým reakcím na tamější poměry. Ve druhé soustředila svou pozornost na 

Židy ve Vídni z různých aspektů a projevům antisemitismu. Po těchto dvou úvodních kapitolách pak 

v závěrečné třetí kapitole přistoupila ke zpracování Hitlerova pobytu ve Vídni. 

Připomínky k předložené práci. 

Domnívám se, že v úvodu práce by měly být zhodnoceny existující prameny a literatura vztahující se 

ke zvolenému tématu. Autorka by měla uvést, zda a do jaké míry se literatura o Hitlerovi zabývá 

tímto tématem. Tento rozbor by se měl stát východiskem pro cíl, který autorka svou prací chce 

dosáhnout. Krátká zmínka o literatuře na s. 9 – 10 mi připadá nedostatečná. Z „Úvodu“ vyplývá, že 

autorka chce řešit problém, jak se Hitler stal antisemitou. Autorka by měla při obhajobě zodpovědět 

otázku, zda a do jaké míry se dosavadní literatura zabývá tímto tématem a čím eventuálně v své práci 

toto téma doplňuje. Bylo by vhodné, kdyby svou práci autorka obohatila citacemi z různých 

dostupných pramenů v originálním znění s překlady a pokusila se dokázat, do jaké míry z nich Hitler 

čerpal. V této souvislosti bych rád autorku upozornil i na publikaci Goodricka-Clarkeho: „Okultní 

kořeny nacismu“, kde lze nalézt určité podněty k tomuto zkoumání. Postrádám možné využití 

německy psané literatury (k tématu např. Ulrich Volker: Adolf Hitler. Die Jahre des Aufstiegs. Fischer 

Verlag, 1083 stran. S. Fischer Verlag).  

Hodnocení. 

Diplomovou práci Bc. Karolíny martinovské považuji za zdařilou kompilaci z dostupné české 

překladové a anlickojazyčné literatury. Práce je dobře strukturovaná a jak po stránce obsahové, tak i 

po stránce formální odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce. Vzhledem k výše 

uvedeným připomínkám jí hodnotím jako „velmi dobrou“ (2). 

V Praze dne 31. srpna 2017. 

Doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. 



 

 

 

 

 

 


