
Oponentský posudek: Helena Jordánová: Deníky z terezínského ghetta ve výuce 

       Cílem bakalářské práce Heleny Jordánové bylo, jak uvádí v Úvodu „vyhledat úryvky 

deníků obyvatel terezínského ghetta, které by mohly být použity při výkladu, či samostatné 

práci studentů ve výuce. Autorka tak reaguje na současné využívání této problematiky ve 

výuce, které se většinou omezuje jen na konstatování, že existovalo ghetto a na statistiku 

obětí.  Jako důvod této volby autorka uvádí její budoucí učitelskou profesi. 

       Autorka práci rozdělila na tři části, které spolu logicky souvisejí. V první se zabývá 

historií Terezína, koncentračním táborem a ghettem. Nedostatkem této kapitoly, je podle 

mého soudu, její monolitní pojetí. K lepší orientaci by přispělo její rozdělení do menších 

podkapitol, které zodpovídaly názvu. Druhá část práce je věnována terezínským deníkům. 

V úvodu autorka zdůvodňuje jejich výběr. K této části práce Heleny Jordánové, která je 

ukázkou schopnosti pracovat s literaturou a prameny, nemám vážnější připomínky. Bude-li se 

daným tématem zabývat i nadále, doporučuji zaměřit pozornost i k nevyužitým deníkům a 

literatuře a provést jejich stručné hodnocení, které by čtenáři umožnilo širší orientaci 

v problematice a usnadnilo její případné využití ve výuce. 

      Třetí část práce má název Citace deníků ve výuce. Autorka ji správně rozdělila na tři na 

sebe navazující a do historického kontextu zasazené, podkapitoly, což je v  pozitivním 

kontrastu s kapitolou první. V třetí podkapitole zpracovala rozsáhlé spektrum problematiky 

zaměřené nejen na každodenní život lidí a jejich tužby, ale vyvěnuje se i rozdílům v životě a 

pohledu jednotlivých sociálních skupin (děti, staří lidé, nemocní apod.). Svým pojetím a 

zpracováním citací vytvořila text, který je využitelný ve výuce. V anotaci autorka bakalářské 

práce však uvádí: „…..a jejich praktické využití ve výuce“. Díky této formulaci, názvu práce i 

třetí kapitoly musím konstatovat, že tento cíl nebyl plně naplněn.  Jeho nenaplnění má 

objektivní příčinu. Autorka se během bakalářského studia nesetkala s problematikou didaktiky 

dějepisu, a proto neprovedla didaktickou analýzu v celém jejím rozsahu. Její dosavadní 

studium ji umožnilo velmi dobře zvládnout první část didaktické analýzy – analýzu 

historickou. Splnila tak cíl práce formulovaný v Úvodu. K jeho naplnění tak, jak je uvedeno 

v Anotaci a Závěru, by musela být provedena i didaktická analýza v užším slova smyslu a 

analýza metodická. K didaktickému využití práce by přispělo i zařazení ilustrační přílohy. 

      Práce je vybavena seznamem literatury a poznámkovým aparátem a Uvedené připomínky 

nesnižují původnost a kvalitu práce, ale jsou jen návodem, který může autorka využít v další 

práci. Autorka prokázal schopnost práce s literaturou jako pramenem a cit pro výběr 

vhodných citací. Přes uvedené připomínky konstatuji, že se jedná o práci původní a 

přínosnou. Splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji 

k obhajobě.                                                                                          

                                                                                                        dr. František Parkan 

 


