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Děti v terezínském ghettu 

Vedoucí práce: PhDr. Lena ARA VA-NOVOTNÁ, Th.D. 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou dětských obětí rasistické 

persekuce židovského obyvatelstva v letech 1941-1945 v ghettu Terezín a zkoumá nejen , 
vnější aspekty života dětí v kontextu ghetta, ale i vlastní reakce dětí a jejich vnímání tragické 

reality. 

Práce je rozdělena ,do tří částí: první stručně shrnuje důvody a podmínky vzniku ghetta 

v Terezíně a vystihuje podstatné rysy materiálního živoření vězněného židovského 

obyvatelstva, stejně jako jejich úsilí o kulturní projevy a činnost, jež je posilovaly i 

motivovaly k přežití v každodenním těžkém životě pod neustálou hrozbou smrti či deportace. 

Druhá část studuje "dětskou" politiku židovského vedení ghetta a její cíl organizovat život 

dětí tak, aby se mohly vzdělávat, hrát si a alespoň částečně uniknout krutým podmínkám, a 

poslední část se přiblížením dětských aktivit - tvorba časopisů, účast na divadelních hrách či 

psaní osobních deníků - snaží uchopit dětské reakce, jejich vzpomínky, vnímání přítomnosti a 

konečně i jejich naděje do budoucnosti. 

Hodnocení po obsahové stránce: 

Práce Nikoly Berčíkové je prací původní a svou kvalitou i zpracováním nejen 

dostupné literatury, ale i pramenů, které studovala v Archivu Památníku Terezín, přesahuje 

čistě kompilativní charakter vyžadovaný od bakalářských prací. Doporučuji proto autorce, 

aby ve svém zpracování problematiky dětských vězňů v Terezíně, případně i v jiných 

koncentračních táborech, pokračovala a vynesla tak prostřednictvím dalších publikací 

hodnotná svědectví o dětské síle a naděj i. 



Hodnocení po formální stránce: 

Z hlediska .formálního i grafického provedení práce odpovídá stanoveným 

požadavkům a dokládá, že se autorka podrobila akademickým normám: obsahuje rozsáhlý 

poznámkový aparát, odkazy, seznam použitých pramenů i odborné literatury a navíc i 

doplňující obrazovou přílohu. 

Vzhledem k uvedené evaluaci konstatuji, že bakalářskou práci slečny Nikoly 

BERČÍKOVÉ lze považovat za velmi přínosnou a zdařilou, a proto ji celkově hodnotím jako 

výkornou . 

V Praze dne 5. května 2010 PhDr. ena ARA V A-NOVOTNÁ, Th.D 


