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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 
 
Bakalářská práce Kristýny Liebichové se zabývá osvětimským procesem, který probíhal v letech 1963–
1965 a interpretací románu Deutsches Haus od Anette Hessové. V úvodu diplomantka zasazuje román do 
historického kontextu, poskytuje základní informace k procesu, popisuje jeho průběh, hlavní obžalované a 
jejich rozsudky – přitom se zaměřuje zejména na osoby vystupující v románu. Následuje zdařilá 
interpretace díla, jejíž součástí je porovnání knihy s reálnými fakty. Obsah jednotlivých kapitol je vzhledem 
k cílům práce adekvátní. Závěr je napsaný velmi pěknou němčinou. 
 
Text je přehledný a čitelný. Odpovídá požadavkům odborného stylu, i když se diplomantka občas opakuje. 
Některé úvodní informace by se proto měly objevit až v závěru. Neobratné formulace a stylistické chyby 
se v práci vyskytují spíše ojediněle, takže nijak výrazně nenarušují plynulost čtení. Kristýna Liebichová 
pracuje s relevantními zdroji informací, bibliografické citace a odkazy v textu odpovídají normě, jsou však 
vizuálně nejednotné. 
 
Diplomantka pravidelně navštěvovala konzultační hodiny. Po celou dobu pracovala samostatně a velice 
zodpovědně. Drobné připomínky vedoucí práce vždy zapracovala v plném rozsahu. Mimořádný zájem o 
téma projevila už tím, že navázala s autorkou románu kontakt a udělala s ní v březnu tohoto roku 
zajímavý rozhovor, který následně využila při interpretaci románu.  
 
Vzhledem k výše uvedenému hodnocení práci doporučuji k obhajobě.  
 
 
 



 
Otázky k obhajobě: 

 

1. Do jaké míry ovlivnilo interview s autorkou Vaši vlastní interpretaci?  
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