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

 

Práce se věnuje historii zahraničních příslušníků divizí Zbraní SS. Výzkumná otázka směřuje k motivaci 

mužského obyvatelstva okupovaných států ke vstupu do těchto ozbrojených složek nacistického Německa.  

 

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

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

 

Jedním z problémů práce je nedostatečné vymezení zkoumaného případu. Práce se vesměs věnuje všem 

zahraničním jednotkám Zbraním SS, i když je zřejmá preference belgických, nizozemských a francouzských 

jednotek. Částečně pak zmiňuje Pobaltí, Skandinávii, Rumunsko a okupovaná území Sovětského svazu. Potíž je 

však v tom, že v každé okupované zemi byla na nacistickou náborovou politiku jiná odezva. Z toho vyplývá, že 

také mohla existovat odlišná, kontextuálně podmíněná motivace ke vstupu. Bylo by bývalo přesvědčivější, 

kdyby se práce zaměřila jen na jednu zemi, nebo na jeden region nebo na několik logicky vybraných, odlišných 

zemí, ale nepoužívala příklady z různých zemí.  

 

Druhým problémem je výzkumný cíl, který se věnuje zkoumání motivace příslušníků Zbraní SS ke vstupu do 

těchto jednotek. Jak autor sám zjišťuje, nebyla tato motivace monokauzální, ale rozhodovala zde řada faktorů. 

Mezi nejdůležitější, které autor nalézá, patřila ideologická motivace (tj. fašistické přesvědčení), snaha vyhnout se 

pracovnímu nasazení v německém průmyslu a nakonec motivy osobní povahy. Rozplést toto klubko motivů a 

určit, který z nich byl rozhodující, je však obtížné, zvlášť když autor pojímá tyto vojáky jako nediferenciovanou 

masu. 

 

Dalším problémem této práce je výběr literatury a pramenů, o které se opírá. Práce není bohužel založená na 

odborné literatuře ve smyslu akademické literatury ale spíše na titulech populárně naučných. Mezi tyto tituly 

autor zařadil také autobiografii belgického fašisty Léona Degrella, aniž by zdůraznil, že se jedná o primární 

pramen, který musí být podroben kritice. To samé platí o filmových týdenících Die Deutsche Wochenschau. 

Bylo by žádoucí, kdyby autor prokázal, že kromě této literatury dokáže najít a pracovat také s náročnější 

literaturou.1 To samé platí pro použití dvou článků z publicistických týdeníků (francouzský Le Point a německý 

Die Zeit). Samy o sobě mohou být v rámci svého žánru kvalitně zpracované, ale smyslem bakalářské práce je 

naučit se používat akademickou literaturu a nevypomáhat si publicistikou nebo populárně naučnou literaturou, 

pokud to není odůvodněné. 

 

Stejně tak nedůsledné je používat jako pramen původní britský dokumentární cyklus Nazi Collaborators a 

vydávat ho za pořad České televize. Česká televize pouze pořídila české znění, ale pořad nevyrobila. Je to 

podobné jako kdyby došlo k záměně autora knihy a autora překladu. 

 

Práce se hlásí k metodologii orální historie. Bohužel však už dále nevysvětluje, jak tuto metodologii chápe a jak 

konkrétně bude s orálně historickými svědectvími pracovat. Pokud by se jednalo o orálně historickou metodu, 

                                                           
1 Např. Nir Arielli, From Byron to bin Laden: A History of Foreign War Volunteers (Harvard University Press, 

2017); Jochen Böhler a Robert Gerwarth, eds. The Waffen-SS. A European History, Oxford University Press, 

Oxford 2016; S. O’Connor / M. Gutmann, „Foreigners in the British and German Armed Forces, 1940–1945,“ 

Journal of Modern European History 14 (2016), 3: 321–341; Martin Gutmann, „Debunking the Myth of the 

Volunteers: Transnational Volunteering in the Nazi Waffen-SS Officer Corps during the Second World War,“ 

Contemporary European History 22 (2014): 585–607; Rolf-Dieter Müller, An der Seite der Wehrmacht: Hitlers 

ausländische Helfer beim „Kreuzzug gegen den Bolschewismus“ 1941–1945 (Berlin: Links, 2007). 



bylo by nutné uvést, odkud výpovědi pamětníků pocházejí, kdo, kdy a za jakým účelem je pořídil. Bez 

prokazatelného původu je těžké odhadnout kontext, v němž k získání orálně historického svědectví došlo a tím 

může dojít k podstatnému zkreslení takové výpovědi.  

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Jazyková úroveň občas vybočuje mimo odborný styl. Le Point a Die Zeit označuje autor pojmem „plátek“ (s. 

15), což je jednak nevhodné stylisticky a jednak to nejsou „plátky“, tj. podřadná masová média, ale názorotvorné 

publicistické týdeníky. Stejně tak není vhodné v odborném stylu uvozovat osoby, o kterých se v textu píše, 

slovem pan/paní. V textu se také opakovaně objevuje spojení  „zodpovědět tezi“ (s. 14, 15, 22). Podle mého 

názoru se teze dá dokázat nebo odmítnout, ale nikoliv zodpovědět.  

 

Citační úzus je dodržován nedůsledně a objevuje se zde několik různých forem odkazování. 

 

Práci chybí cizojazyčné résumé. 

 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Autor si dokázal najít atraktivní téma, ale nepodařilo se mu ho uchytit analytickým způsobem. Chybí přesnější 

vymezení tématu a zkoumaného případu stejně jako přesnější formulace výzkumné otázky a postupu řešení. 

Práce tak krouží kolem otázky motivace pro vstup obyvatelstva okupovaných zemí do Zbraní SS, ale neodkáže 

přesněji zacílit, protože těká od Belgie po Rumunsko a od motivů připisovaných vstupu nacistickou propagandou 

po sebeobhajoby bývalých vojáků po válce. Zvolený přístup řešení, který se opírá zčásti o populárně naučnou 

literaturu, zčásti o výpovědi samotných příslušníků Zbraní SS, tak vede k závěru práce, který říká: „V tom 

spočívá tragédie mužů, kteří v zahraničních legiích Waffen-SS bojovali, často s dobrými úmysly, když měli za to, 

že brání a zachraňují svoji zemi. Všichni ale byli od začátku podvedeni.“ (s. 37). Domnívám se, že autor ve 

značné míře nekriticky přebral sebeobhajující perspektivu bývalých příslušníků Zbraní SS. 

 

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

  

1. Jak může autor odůvodnit závěr své práce, že do Zbraní SS vstupovali lidé s dobrými úmysly, kteří však byli 

od začátku podvedeni? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A–F):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhují hodnocení E. 

 

Datum: 30. 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. 

 

 


