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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Obsahem bakalářské práce je motivace mužů z nacisty okupovaných zemích, kteří se rozhodli vstoupit do 

zahraničních legií Waffen-SS. Hlavní tezí této práce je domněnka, že se nacistickému Německu podařilo 

vytvořit celoevropskou armádu dobrovolníků, jejichž hlavní motivací byla ideologická spřízněnost 

s nacistickým režimem a novým pořádkem, který nacistická ideologie hlásala. 

 

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

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Bakalářská práce je převážně deskriptivní analýzou, autor zároveň využil prvků orální historie, kdy čerpal ze 

záznamů dříve pořízených rozhovorů s veterány těchto jednotek. 

V úvodu autor vytyčil téma práce a podrobněji rozebral zdroje, které byly pro jeho práci stěžejní. Avšak na s. 

14 a 15 je nedokázal správně rozdělit na prameny a sekundární zdroje. Následují čtyři kapitoly. V první 

kapitole se zabývá důvody, které vedly německou vládu a vojenské velení ke schválení vytvoření 

zahraničních legií Waffen-SS, ačkoli si byli vědomi toho, že často porušovali zásady nacistické ideologie. Ve 

druhé se věnuje motivacím mladých mužů z okupované Evropy, kteří se rozhodli do těchto jednotek vstoupit. 

Třetí pojednává o významných politických a veřejně činných osobnostech, které se během války rozhodly do 

zahraničních legií Waffen-SS vstoupit, či jejich vznik veřejně podporovaly. V poslední kapitole se autor 

zaměřuje na to, jak po válce přistupovaly jednotlivé státy k veteránům nacistických cizineckých legií, kteří 

byli jejich občany. V závěru autor shrnul své poznatky. Na konci práce jsou uvedeny čtyři obrazové přílohy. 

Odkazy na zdroje obsahují údaje dle citační normy. Avšak na některých stranách je použit pouze jeden odkaz 

(např. s. 25), a při odkazování na zvukový záznam chybí časový údaj. Někde jsou údaje zbytečně zdvojené, 

např. na s. 13 v pozn. č. 4 „2010, staženo 22. 3. 2018“; s. 29 pozn. č. 51 „staženo 11. 4. 2018, staženo 1. 4. 

2018“. Čtenář si může vybrat? 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po jazykové stránce dochází k opakování stejných slov, např. na s. 20 si autor oblíbil sloveso představovat a 

opakuje ho na každém ze čtyř řádků za sebou. Na s. 29 a 30 dokonce opakuje celou část ohledně L. Gaultiera 

a Národní fronty. Chybí tečky na konci vět. Občas se objevují chyby v psaní malých a velkých písmen, shodě 

podmětu s přísudkem, v některých slovech vypadla písmena, objevují se chyby ve jménech (DeGrelle × 

Degrelle, s. 26). Po „viz“ autor chybně píše tečku, ačkoliv se nejedná o zkratku. 

Grafická úprava výrazně zaostává za průměrem: Prvních deset stran práce nemělo být číslováno, ale začíná 

se od obsahu, avšak na této straně nemá být číslo uvedeno. U odstavců se střídá styl odsazení prvního řádku. 

V poznámkách pod čarou autor používá několik fontů písem a různé řádkování. Na s. 31, 32 je nejednotné 

také zarovnání odstavců. Není sjednocené odkazování na čísla stran v publikacích, většinou v odkazech 

používá „s.“, ale někde „s.:“. 

Chybí cizojazyčné summary, které je součástí vzoru pro psaní bakalářské práce. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Přestože autor bakalářskou práci s předstihem konzultoval, je zřejmé, že nakonec byla psána na poslední 

chvíli. Stačilo by trochu více času a soustředění se a práce mohla být především z formálního a jazykového 

hlediska výrazně lepší. 

Lepší stránkou práce je faktografická přesnost. 

 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Jak jsou správně definovány primární zdroje (prameny) a sekundární zdroje? Co má znamenat sekundární 

pramen (viz abstrakt s. 4)? 

 

Proč se autor domnívá, že van Hoesselova studie týkající se nizozemských dobrovolníků může být využita i 

v případě jiných evropských států, jak píše na s. 21? 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práce Tomáše Kacerovského ještě vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářské práce. Proto ji doporučuji 

k obhajobě s výslednou známkou E. 

 

Datum: 31. května 2018      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. 


