
          Oponentský posudek na DP – Terezy Vodičkové

     Diplomová práce Terezy Vodičkové nese název – Totalitarismus jako cesta k šoa. 
Práce je napsána na 80 stranách textu, doplněných Přílohami (11 stran) a seznamem 
Použité literatury (4 strany). Práce má logickou, ucelenou strukturu, i když pro  lepší 
orientaci v textu by bylo bývalo vhodné očíslovat  kapitoly a podkapitoly. 
     Autorka si zvolila závažné a stále aktuální téma – problematiku holocaustu (šoa) - 
jeho přiblížení dnešním mladým lidem, a nejen jim, a to zejména na základě literatury 
i výpovědi očitých svědků. Práce je vyjímečná a do značné míry netradiční -snahou o 
interdisciplinární  a komplexní pojetí tématiky. Ačkoliv je psána v rámci katedry 
české literatury, jsou v ní obsaženy poznatky z historie, politologie, sociologie, 
občanské výchovy, didaktiky literatury i základů společenských věd.  V tom spatřuji 
velký přínos práce, ale zároveň nebezpečí možných výhrad případného čtenáře - 
odborníka na jednu z disciplín, z kterých diplomantka vychází.
     V úvodní části se autorka zabývá na základě odborné literatury charakteristikou 
totalitarismu jako systému, se kterým je holocaust spojen. V další části nastiňuje 
historický vývoj a souvislosti totalitarismu a holocaustu. Tyto části se diplomantce 
stávají východiskem pro další, stěžejní části práce. Nejdříve na základě umělecké 
literatury přibližuje vlastní problematiku holocaustu (šoa). V závěrečné, důležité, 
především didaktické části, autorka předkládá svoje představy a návod, jak využít 
umělecký text, konkrétně text Jiřího Weila, spolu s očitými svědectvími pamětníků 
při výuce problematiky holocaustu (šoa) v hodinách literatury, občanské výchovy a 
dějepisu. Zde se nabízela možnost, jednak využít další umělecké texty, nebo porovnat 
texty umělecké s literaturou faktu, ale to by znamenalo další rozšíření diplomové 
práce.
      Autorka v práci dobře a korektně pracuje s odbornou i uměleckou literaturou. 
Seznam použité literatury je dostačující a odpovídá požadované normě.
       Diplomantka prokázala hluboký zájem o zkoumanou problematiku a dobré 
odborné znalosti. Ocenění zasluhuje i využití vlastní pedagogické praxe. Diplomová 
práce by mohla posloužit  učitelům jako inspirace při výuce. Diplomovou práci 
doporučuji k obhajobě.
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   V Praze 3. 6. 2013                                               PhDr. Stracený Josef, CSc.
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