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00:00:00 Předseda komise prof. Županič zahájil obhajobu, představil sebe a přítomné členy komise 

a přítomné oponenty. Přítomným pak představil studenta. 

00:00:32 Školitel prof. Horčička seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studentova studia 

a jeho disertační práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření. 

00:04:56 Student seznámil přítomné s tezemi své disertační práce: na úvod Mgr. Zumr sdělil, že si 

téma zvolil z dúvodu organizačních změn, které provázely vznik Allgemeine SS. Podle něj této 

odnoži SS dosud historici nevěnovali dostatečnou pozornost, což je patrné právě v případě 

Rakouska. Dolní Rakousy si Mgr. Zumr zvolil z praktických dúvodů - popsat téma v celém 

Rakousku by podle něj bylo příliš náročným úkolem. I když se zaměřil jen na jednu spolkovou 

zemi, neopouštěl ale celorakouský rozměr. Cílem byla analýza činnosti, personálního obsazení a 

dalsí aspektLJ pLrsobení Allgemeine SS v daném prostoru a období. Pracoval primárně s vydanými 

a nevydan)1mi prameny, bádal v České republice, Rakousku, Německu - v zahraničí strávil celkem 

devět měsíců. Mgr. Zumr se domnívá, že práce koriguje tvrzení o nadpdrměrném množství 

Rakušanů v SS. 



00: 16:53 Oponent dr. Koura seznámil přítomné s hlavními body svého posudku a se závěrem, že 

doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Práci dr. Koura vyzdvihl, student podle něj 

do tématu dokázal vnést vlastní pohled. Ocenil rovněž detailní a rozsáhlý archivní výzkum. Přínos 

práce spočívá právě v prvním komplexním zpracování Allgemeine SS v Dolních Rakousích. Přesto 

měl však dr. Koura určité připomínky: v C1vodu práci mu chybí jasné vymezení toho, proč se student 

zaměřil jen na Dolní Rakousko. Některé uvedení biografických údajů dr. Koura považuje za 

zbytečné, taktéž určité části práce jsou podle dr. Koury příliš popisné. 

00:26:30 Prof. Županič seznámil přítomné s hlavními body posudku nepřítomného doc. Veselého 

a se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Doc. Veselý vyzdvihl 

strukturu, která je jasná a logická. Doc. Veselý měl pouze několik drobnějších připomínek. V práci 

se kupříkladu objevují gramatické chyby. Doc. Veselý se v posudku zeptal na první část s názvem 

„Počátky dolnorakouské SS". Zajímalo ho, jak na činnost NSDAP, respektive existenci SS i SA 

reagovaly správní a bezpečnostní složky, potažmo ostatní politické strany - včetně vládních. Byla 

pro ně NSDAP přes svoji nepopíratelnou blízkost s její německou předlohou zatím natolik 

marginální, že jí nevěnovaly vyšší pozornost? 

00:30:09 Student reagoval na dotaz doc. Veselého: až do jara 1932 je NSDAP v Rakousku spíš 

marginální stranou. Dále Mgr. Zumr hovořil o tom, jak se po tomto období situace proměňovala. 

Rekapituloval, jak k NSDAP přistupovala rakouská justice. 

40:57 Předseda komise zahájil diskusi. 

V následné diskusi vystoupili: prof. Županič, dr. Koura, doc. Drška. Dr. Koura se vrátil k vymezení 

práce - proč je zaměřená jen na Dolní Rakousy a ne na celé Rakousko. Student zopakoval, že pro 

jednoho badatele jde o příliš náročný úkol. I rakouští historikové ho prý od tohoto vymezení 

odrazovali. 

00:45:49 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby dise11ační práce. 

Předseda komise seznámil studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: Obhajoba disertační práce 

byla klasifikována: prospěl. 
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