
 

Oponentský posudek bakalářské práce Martiny Štastné Trojí ženská zkušenost z 

terezínského ghetta 

 

Ve své bakalářské práci si Martina Šťastná vytyčila nelehký cíl. Zabývá se třemi knihami autorek 
– Susanne Fall, Evy Roubíčkové a Hany Posseltové-Ledererové, které přežily deportaci v 
terezínském ghettu v době druhé světové války a jež své zážitky různorodou, přesto v lecčem 
spřízněnou formou zaznamenaly. Právě napětí mezi shodami a rozdílnostmi písemných 
svědectví o této fatální a mezí životní situaci je jedním z klíčových zdrojů autorčina zájmu o 
toto téma.  

Téma práce je jistěže podstatné a zájem o tuto problematiku vítán; z hlediska 
metodologického uchopení zůstávám ovšem poněkud v rozpacích. Hned na počátku je třeba 
podotknout, že už v samotném úvodu si práce vytyčuje mnoho velmi podstatných 
obsahových, metodologických, problémově založených otázek, které bezesporu k uvedenému 
okruhu této literatury patří. Ovšem je třeba také dodat, že dostát jejich nárokům v rámci 
jakékoli odborné práce by bylo nad její možnosti. U práce bakalářské toto platí x-násobně. 
Zkrátka, míří se tu mnoha nadmíru zajímavými a podnětnými směry. Kulminace různorodých, 
oborově rozličných a způsobem uchopení tedy divergentních okruhů témat a problémů vede 
k tomu, že konkrétní poznatky jsou spíše roztěkané, mnohdy jde spíše o (ná)črty. Sem tam 
křísne dobrý postřeh či dojde k relevantnímu „zásahu“, avšak děje se tak spíše na úrovni 
dílčího postřehu, k jehož ověření či rozvinutí nedochází, neboť autorka bezprostředně přechází 
v kumulativním rytmu své práce k dalšímu podnětu, jehož ovšem vzápětí potká podobný 
osud…  

Pro vysvětlení uvedu příklad hned zpočátku předložené práce. Autorka v úvodu 
deklaruje např. to, že se práce bude „stručně“ věnovat postavení žen v terezínském ghettu, 
specifikům Terezína a poté teoretickému vymezení deníků a pamětí. Už zde se ovšem nabízejí 
minimálně tři samostatná témata, z nichž každé by mohlo působit jako jmenovatel a výchozí a 
relevantní základna pro porovnání vybraných textů – ostatně textů vybraných velmi dobře, a 
to nejen z hlediska více méně shodné generační příslušnosti autorek. Abychom však tomuto 
úkolu dostáli, znamenalo by to hned v této fázi krok nutného zúžení zvoleného tematického 
horizontu. Tedy akcentaci buď otázky genderové, nebo sociokulturní a historické, nebo 
literárně genologické. Ruku v ruce s tím by pak měl následovat krok co do výběru patřičné 
odborné literatury příslušného okruhu, tedy řekněme „poučenější“ způsob práce s odbornou 
literaturou, což je obecně deficit předložené práce. 

Podobně je tomu i u té části bakalářské práce, kterou autorka představuje jako stěžejní. 
Tedy tu, jež se zabývá interpretací jednotlivých knih. Vzhledem k výše nastíněnému 
metodologickém problému však o interpretaci ve vlastním slova smyslu, tedy o rozvíjení 
určitého velmi konkrétně zvoleného problému, mluvit nemůžeme. Ve většině případů jde spíš 
o popis, charakteristiku určitých obecnějších jevů. Otázka rozboru jazyka zvolených textů (z 
pohledu lexikálního, syntaktického popř. estetického potenciálu), problematika 
genologického vymezení, otázka naratologických kategorií, fikcionality či autenticity textů, 
stejně jako otázka formování a zveřejnění jednotlivých rukopisů, otázka překladu uvedených 
textů, tedy také otázka jistého kulturního transferu atd., paměť individua a paměť kolektivu, 
strategie přežití, otázky struktury a organizace táborového života atd. atd.– toto vše, co tzv. 
interpretace v autorčině provedení usiluje postihnout, jsou zcela relevantní problémy. Ty však 
– jak jsem uvedl výše – nelze řešit v rámci takto kumulativně komponované práce, navíc s 



využitím té nejobecnější či nejdostupnější sekundární literatury. Výše uvedená témata 
představují obecněji založené otázky literárněteoretické, historické a sociální povahy, k nimž 
se váže veliké množství domácí a zahraniční literatury, jíž nelze pominout. Nejsem-li si tedy 
např. jist hypotézou, že uvedené texty čtu jako beletrii (záměrně zmiňuji jednu z velmi 
podstatných otázek, která je v práci tematizovaná), jsem nucen vykročit i do těchto oblastí, jež 
spíše nahodile a výběrově vedená odborná literatura nereprezentuje ani zčásti. Ale je nutno 
znovu opakovat – spíše než utonutí v moři této odborné literatury a v oceánu tematizovaných 
otázek, mělo jít od počátku o jednoznačné zúžení výchozí otázky, o konkrétní vymezení 
vytčeného úkolu, a pak o racionální uvedení a začlenění zacíleného a prohloubeného penza 
potřebné sekundární literatury do vykladačské práce. 

Zkrátka – literární, umělecké, dokumentární, sociální či jinak založené aspekty, které 
všechny tři zvolené a komparované texty zpřítomňují, zde byly směstnány do jednoho velice 
těsného celku, který nutně vede nikoli do hloubky a k podstatě, jako spíše do šířky ve smyslu 
nerozlišení a neuchopení. 

Po formální stránce je předložený text bez závažnějších nedostatků. Je psán 
kultivovaným jazykem, reflektuje základní parametry tvorby odborného textu. Práci 
doporučuji k obhajobě, navrhuji klasifikace velmi dobře – dobře, a to podle průběhu 
obhajoby. 
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