
 

1 

 

 

                                  Posudek vedoucího práce 

 

                               Student: Mgr. Jan Zumr 

 

Jan Zumr nastoupil svou studijní a posléze i vědeckou dráhu na 

Univerzitě Karlově. V letech 2007-2010 studoval bakalářský obor 

historie, na který navázal v letech 2010—2013 ve stejném magisterském 

oboru (historie). Již v tomto období se projevoval jeho silný zájem o 

nejnovější dějiny, zejména o vývoj v meziválečném období a během 

druhé světové války. V bakalářské i diplomové práci se Zumr zabýval 

vývojem ozbrojených sil nacistického Německa a jeho spojenců za 

války, postupně se zaměřil především na dějiny SS. V roce 2013 obhájil 

diplomovou práci na téma  Rakouští příslušníci 2. tankové divize SS Das 

Reich. Pracoval tehdy v rakouských, německých a českých archivech. V 

září 2010 absolvoval měsíční výzkumný pobyt ve Vídni v rámci 

programu Aktion a v rámci programu Erasmus studoval od října 2011 do 

března 2012 na Freie Universität Berlin. 

V roce 2013 Zumr zahájil doktorské studium. Byl vzorným 

studentem. Předepsané povinnosti plnil svědomitě a včas v souladu 

s individuálním studijním plánem. Státní doktorskou zkoušku složil 

v roce 2016. Poté byl převeden do kombinované formy studia, ve které 

se věnoval přípravě disertační práce. 

Jeho vědeckému usilí výrazně napomohla podpora udělená 

Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2014 – 2016 

úspěšně řešil grantový projekt č. 9442141 „Analýza činnosti 

Allgemeine-SS v Dolních Rakousích 1932–1945“, který se kryl 

s tématem disertační práce. V roce 2014 pak získal pětiměsíční 

stipendium v rámci programu Aktion, díky němuž mohl provádět 
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dlouhodobý výzkum ve vídeňských a dolnorakouských archivech. 

Současně získal i dvouměsíční stipendium DAAD, které mu umožnilo 

bádat v německých archivech.  

V rámci obou uvedených projektů Zumr pracoval v řadě domácích 

i zahraničních archivů a výsledky svého výzkumu prezentoval ve formě 

článků v odborných časopisech a sbornících. Jde celkem o tři výstupu 

tohoto typu (V roce 2015 vyšla v Securitas Imperii studie o 99. SS-

Standarte ve Znojmě, o rok později byl publikován článek o veliteli 

venkovního komanda terezínského ghetta ve Wulkowě Franzi 

Stuschkovi a letos vyšla v renomovaném německém odborném časopise 

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft  studie o teroru dolnorakouské SS 

z června 1933. Od dubna 2015 pak Zumr pracuje v Ústavu pro studium 

totalitních režimů jako odborný pracovník v oddělení výzkumu 1938-45. 

Zde publikoval další tři články věnující se Allgemeine-SS a Gestapu 

v Protektorátu a československém pohraničí. Z výše uvedeného je 

patrné, že nastoupil slibnou vědeckou dráhu. 

 Není smyslem tohoto posudku obšírně hodnotit předkládanou 

disertační práci. Přesto bych rád poznamenal, že jde o práci kvalitní, 

založenou na pečlivém studiu pramenů a literatury. Autor pracoval 

v řadě veřejných i soukromých archivů, kde objevil mnoho dosud 

nepublikovaných informací o činnosti SS v Dolních Rakousích. Práce 

má značný přesah mimo české odborné prostředí a lze předpokládat, že 

její výsledky zaujmou německé a rakouské historiky. Svědčí o tom 

ostatně již zmíněná autorova publikační činnost. Za přínosné považuji 

například jeho pečlivě doložené zjištění, že skladba členské základy 

dolnorakouských SS zdaleka neodpovídala Himmlerovu ideálu elitního 

sboru. Autor také prokázal, že přes řadu spolupracovníků, které nacisté 

měli ve struktuře rakouských bezpečnostních orgánů, dařilo se těmto do 

značné míry rozkrývat práci ilegálních nacistických struktur a tím ji 
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hatit. Práce zcela splňuje požadavky kladené na disertační práci. Jako 

vedoucí práci plně doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze, 11. srpna 2017 

                                              prof. PhDr. Václav Horčička,Ph.D. 

                                               Ústav světových dějin FFUK 

 

 

  

 

 

 

 

 


