Oponentský posudek

Posluchačka
Katedře

Veronika Mozíková předložila na Husitské teologické

fakultě

UK,

psychosociálních věd a etiky (alespoň doufám, není uvedeno) v akademickém roce

2007/8 bakalářskou práci na téma Psychologie života v extrémních podmínkách
koncentračního
členěných

tábora. Krom úvodu,

závěru

kapitol.

Potom, co ne příliš jasně vytýčila
,

života, sleduje historické souvislosti:
-

září

roku 1939 (kapitola 2),

realitu -

a příloh je práce rozdělena do jedenácti

přestupní

Září

svůj

Začátek

1939 -

zamýšlený úhel pohledu v kapitole první Smysl
v

útlaku v Protektorátu Cechy a Morava -

začátek

druhé

světové

březen

války (kapitola 3), Tvrdou

místo ghetto Terezín (kapitola 4). Zde nalézáme také popisy života

v ghettu. V kapitole páté se ocitáme v přiblížení Tvrdé reality - první dny v koncentračním
táboře,

širší rámec života v Terezínském rodinném

táboře

je obsahem kapitoly šesté. Rozsáhlá

kapitola sedmá (Život v Birkenau) nás přemisťuje do právě do tohoto místa. Zde se konečně
dostáváme více k zadanému tématu - psychologii života v děsivých podmínkách tábora i
lidských

vztahů.

Kapitoly Další transporty (osmá kapitola), Osvobození (devátá kapitola) a

složité sociální a psychologická situace vězňů po Návratu do 'normálního života' (desátá
kapitola), s níž souvisí i závěrečná jedenáctá kapitola Situace po válce, dokreslují tragický
osud obětí nacistické

zvůle.

K textu jsou připojeny výmluvné textové i obrazové (foto,

náčrtky) přílohy.

Svou práci Veronika Mozíková opřela převážně o memoárovou a vzpomínkovou
literaturu, částečně také o některé práce Franklovy. V úvodu sice říká, že čerpá "z vlastních
poznatků,

které jsem mohla během svého života zachytit", neznám kolegyni, možná studuje

v pokročilém
jistě míněno

věku,

pak se omlouvám, ale pokud je ve standardním věku bakalářky, takje to

jinak.

Schází mi trochu více
metodu, do ní

částečně

v metodice.

soustředěnosti

volí deskripce, historickou

na zadání: "psychologie života".

naopak důslednost ve formálních

Občas zaskřípe

Posluchačka

prolíná psychologickou problematiku. Je to jistě dáno i výběrem

literatury. Neškodilo by více
Oceňuji

důslednosti

věcech,

citace ap.

gramatika (zájmena zejména) i stylistika.

Tématem a dosahem má práce nezastupitelný význam pro uchování v paměti
běsů

děsů

minulosti.
Přes zmíněné

výhrady lze práci

doporučit.

Navrhuji hodnocení velmi

dobře

(val de

bene).
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