Oponentský posudek na

bakalářskou

\

práci

Nikoly Berčíkové
,,Děti

S potěšením jsem si

pročetl

v terezínském ghettu."

bakaláfskou práci Nikoly Berčíkové věnovanou problematice

dětí vězněných

v tzv. terezínském ghettu.

Práce má velmi

přesně

a logicky

členěnou

strukturu. Vlastnímu tématu

předchází stručný

popis situace v Protektorátu před vznikem terezínského tábora, po kterém podala autorka
práce výstižný přehled situace vězňů v Terezíně a závěrečný přehled o transportech až do
konce války.
Na t4to úvodní

část

navazují

dvě

zadaQému tématu. V první ze
domo,vů

další části práce, v nichž se autorkajiž zcela věnuje

zmíněných částí věnuje

v terezínském ghettu,

důvodům,

autorka pozornost vzniku

které k tomu vedly, organizaci

dětských

domovů

a jejich

činnosti.

V druhé z hlavních
vydávání
který

časopisů,

měla

částí

své práce pak autorka popisuje vlastní aktivity dětí, zejména

dramatické činnosti a deníkům. Na základě dochovaného materiálu,

k disposici pak dokumentuje pocity vězněných

ztracený domova touhu po
zrání

dětí

něm,

vnímání nenormální

a jejich představy o budoucím

dětí,

tzn. vzpomínky na

současnosti

vedoucí k předčasnému

životě.

Hodnocení.
Práce je psána velmi kultivovaným jazykem, téma je zajímavě a poutavě podané a
o osobním zaujetí autorky zvoleným tématem.
odborné práce. Text je opatřen
připojen

dobře

Při

svědčí

tom autorka dodržuje všechny zásady

zpracovaným poznámkovým aparátem, k práci je

soupis použitých pramenů a literatury a kvalitní obrazové přílohy. Zejména

hodnotím

vhodně

vybrané pasáže z používaných

pramenů,

jimiž autorka dokládá své

vývody.

Připomínky.

K

předložené

práci nemám žádné zásadní

vhodné citace z používaných

pramenů

připomínky.

Pouze se domnívám, že by bylo

odlišit v textu práce graficky,

např.

kursivou. Dále

2

podle mého názoru některé publikace zahrnuto pod záhlaví "Monografie" patří spíše do
"Pramenů", např. deníky Redlicha a Posseltové, případně i další. Oddíl "Prameny" by

bylo vhodné rozdělit na publikované a nepublikované. Co se týče používané odborné
literatury chybí mi základní monografie Terezín 1941-1945 od H.G.Adlera.
V případě, že by se Berčíková rozhodla ve zvolené tématice pokračovat, bylo by užitečné
pořídit soupis veškeré literatury vztahující se k tématu. Dále by bylo třeba využívat i

materiály oddělení Jugendfůrsorge židovské samosprávy v Terezíně. Též by bylo vhodné
připojit přílohu se základními biografickými údaji o všech osobách v práci zmiňovaných

(pokud jsou dostupné).

Závěr.

Předložená bakalářské práce Nikoly Berčíkové se drží zadaného tématu. Představuje

•

nejen kompilaci z odborné literatury, ale jsou v ní vhodným způsobem využity i prameny
a to publikované i nepublikované. Tím je práce Nikoly Berčíkové téměř na úrovni
magisterské práce a podle mého názoru svědčí o tom, že autorka má předpoklady pro
další odborný růst. Její práci,hodnotímjako výbornou.

V Praze dne 2.5.2010
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