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Připomínky, výhrady, zdůvodnění 

 

Kristýna Liebichová se ve své bakalářské práci zabývá komparací historických dat odvíjejících se od 

osvětimského/frankfurtského procesu z let 1963–1965 a jeho literárním zpracováním v románu Deutsches 

Haus od současné německé autorky Anette Hessové.  

Samotnou volbu tématu považuji vzhledem k obsahové tíži za odvážnou a velmi zdařile zvládnutou. 

Středobodem práce je intepretace románu, hlavní pozornost je věnována postavám, jejichž předlohou se 

stali obžalovaní v procesu. Na jejich činy je nahlíženo jak z perspektivy věcné podstaty procesu  

(v první části práce), a poté z perspektivy hlavní ženské postavy díla Deutsches Haus, soudní překladatelky 

polské národnosti Evy Bruhnové (v druhé části práce). Protagonistka románu v průběhu objevuje téměř 

zapomenuté zážitky z vlastního dětství a v širších souvislostech tak rozkrývá i minulost vlastní rodiny. Je 

postavou, která prochází vývojem, uvědomuje si důležitost společenského kontextu a význam postojů 

každého jednotlivce. A právě tento moment se Kristýně Liebichové podařilo v předkládané práci podtrhnout. 

Náročnost tématu si zřejmě vybrala svou daň v malých, zřídka se objevujících, formálních chybách – jako 

příklad uvádím částečně nesourodou grafickou úpravu citací v části věnované procesu a v části zabývající 

se románem (s. 11 a 21), nebo grafické včlenění jednovětných citací (s. 30). V práci se mimo to ojediněle 

objevují dílčí opakování, avšak lze konstatovat, že obě zmíněná opomenutí nijak neubírají celkovému velmi 

dobrému dojmu z práce. Kladem práce je jasná strukturovanost textu, čtivost a rovněž nasazení autorky, 



který text vyzařuje. Za velmi cenný považuji výborně strukturovaný a poměrně obsáhlý rozhovor, který K. 

Liebichová vedla s autorkou románu. Útržky z rozhovoru, který K. Liebichová s A. Hessovou vedla v březnu 

2021, se staly součástí textu; v kompletní podobě rozhovor nalezneme jako přílohu. 

Předkládaná bakalářská práce je sepsána česky, má celkem 40 stran textu a vykazuje velmi pěknou 

jazykovou a stylistickou úroveň. K. Liebichová prokázala schopnost práce s potřebným počtem vhodně 

vybraných odborných pramenů reprezentujících jak oblast historie, tak literární vědy. K. Liebichová 

sekundární zdroje velmi pěkně reflektuje a rozšiřuje o vlastní pohled. Jazyková úroveň německojazyčného 

resumé odpovídá požadavkům kladeným na absolventku bakalářského studia na KG PedF UK. 

Bakalářskou práci Osvětimský proces a jeho ztvárnění v románu „Deutsches Haus“ doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

 

 

Otázky a náměty k obhajobě 

 

1. Jaké důvody Vás přivedly k volbě tématu? 

2. Co se při psaní práce ukázalo jako nejobtížnější a co šlo naopak snadněji, než jste 

předpokládala?  
 

 

 
 

 

 

 

 

V Odoleně Vodě, 10. 05. 2021      PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.                                            

  

 


