
Posudek na bakalářskou práci sl. Lucie SVOBODOVÉ: Reflexe šoa u 

žáků 9. tříd Základní školy Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, 

2013, 57 s., příloha (dotazník).-

Bakalářská práce sl. Svobodové je věnována závažnému tématu 

reflexe šoa u mladé generace. Autorčiným vzorkem se stalo 39 

žáků dvou devátých tříd, dětí na prahu dospělosti. Studentka 

realizovala svůj výzkum v jedné ze základních škol svého 

rodného města. Otázkou samozřejmě může být, zda neměla být 

zvolená škola (příp. i lokalita) zakódována; kolegyně by měla 

vysvětlit, proč kódování nakonec nezvolila. Vlastní lokalita 

s tradicí židovského osídlení i samotná škola a její učební 

osnovy byly ovšem představeny relativně velmi zdařile (čtenáře 

však zarazí, že studentka nevěnovala pozornost dějinám školy po 

druhé světové válce, případně strategiím připomínání šoa v Lysé 

nad Labem v současnosti). Údaje o válečném osudu tamějších Židů 

mohla ještě ověřit jak v databázi Židovského muzea v Praze, tak 

v Terezínské pamětní knize. 

Autorka si správně položila otázku školních zdrojů formování 

názorů a postojů žáků na šoa, a proto věnovala pozornost nejen 

tomu, co mají děti v hlavě (dotazník, rozhovory), ale také 

učebnicovému zpracování šoa (analýza učebnice dějepisu), 

charakteru školní výuky (rozhovor s učitelkou, účast na 

vyučování, účast na besedě s pamětnicí šoa). Mimoškolní zdroje 

reflexe mohly být zmapovány pouze na základě dětských výpovědí.

Při představování metod měla být věnována větší pozornost 

metodě komparativní a nezúčastněného pozorování. Otázkou 

zůstává, proč do vzorku žáků, se kterými byly provedeny 

rozhovory, byly zahrnuty pouze děti, jež se jevily při besedě 

s pamětnicí jako neaktivní.

Vlastní výzkum sl. Svobodová zaštítila (bohužel zcela 

nedostatečně) představením výzkumu českých učebnic, respektive 

jejich částí pojednávajících o šoa (M. Frankl), a pokusem o 

analýzu přístupu k šoa u vybraných holocaustových filozofů a 

historiků. Pomiňme, že jejich výčet mohl být širší (Adorno, 

Camus, Habermas, Gilbert, Hilberg…), podstatnější je totiž ta 

skutečnost, že mohl být ještě promyšlenější a propojenější 

s vlastním výzkumem (s největším porozuměním byl přečten 

Jaspers a Bauer). Zajímavé by bylo také, kdyby se autorka 

pokusila zařadit díla holocaustových autorů do kontextu doby i 

osobního života jednotlivých osobností (náznaky takového 

přístupu se objevily pouze u Kulky). Naopak pozitivně je třeba 



hodnotit, že se kolegyně nezaměřila pouze na problém vlastního 

šoa, ale i na názory a postoje žáků k menšinám a na ohlas 

různých forem výuky u dětí. Za zdařilý pokládám i rozbor 

učebnic a popis vyučovací hodiny dějepisu i popis besedy 

s pamětnicí. Je ovšem škoda, že autorka nepřistoupila k otázce, 

jaké holocaustové autory učebnice reflektují. Naopak vlastní 

vyhodnocení dotazníku mohlo být propracovanější, postrádám např. 

problém vztahu učebnice a vědomostí i postojů žáků, poměrů mezi 

znalostmi a mírou soucítění a tolerance. Vyzdvihnout je třeba 

ovšem tu skutečnost, že kolegyně jasně prokázala, že dětské 

soucítění s válečným židovským osudem nemá oporu ve znalostech 

židovských dějin rodné lokality a že není bohužel ani v souladu 

s tolerancí vůči Romům. V rovině účinnosti vyučovacích metod 

výzkum potvrdil mimořádnou úlohu osobnosti učitelky a také 

větší akceptovatelnost dějepisné látky přes filtr bezprostřední 

pamětnické zkušenosti.

Závěrem. Bakalářská práce sl. Svobodové má řadu silných i 

slabých stránek. Ty druhé mohly být snadno odstranitelné ještě 

častějšími konzultacemi. Závěrečný citát V. Havla (mimochodem 

v židovském prostředí kritizovaný) považuji v práci za příliš 

prvoplánový. Přesto jsem přesvědčena, že si kolegyně za svůj 

badatelský angažovaný výkon zaslouží velmi pěknou velmi dobrou.

V Praze 2. 9. 2013             doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.       

         

  


