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Na diplomové práci Terezy Vodičkové oceňuji především její interdisciplinární založení a výrazný 

zřetel k pedagogické praxi. Autorka předkládá výukový projekt, ve kterém zužitkovala nejen 

teoretické vědomosti, získané během vysokoškolského studia, ale také své dosavadní pedagogické 

zkušenosti; celý projekt odzkoušela v praxi. 

Téma holokaustu je v současné vyučovací praxi, alespoň pokud je mi známo, poměrně  

frekventované, nicméně to neznamená, že by se mu začínající učitelé neměli věnovat a promýšlet 

své vlastní postupy. Tereza Vodičková  vyšla z nápadu konfrontovat umělecké zobecnění hrůz 

holokaustu z pera J. Weila s autentickými svědectvími jeho obětí, získanými metodou orální 

historie. Uvedené východisko považuji za podnětné, pro hodnocení práce je však podstatné, jakým 

způsobem se s ním autorka vyrovnala. 

Úvodní teoretická část je věnována objasnění základních pojmů, s nimiž se v projektu pracuje 

(holokaust, šoa, genocida). Autorka zde zužitkovala kompetence získané studiem svého druhého 

oboru. Její výklad je promyšlený, dobře strukturovaný, svědčí o dobré znalosti relevantní 

sekundární literatury a schopnosti s ní smysluplně pracovat. V závěru této části autorka připomíná 

různé podoby literárního ztvárnění holokaustu v české a světové literatuře; podnětně upozorňuje i 

na stále ještě nestandardní  pohled na toto téma očima viníků, nikoli obětí, jak bylo dosud běžné. 

Praktická část práce je již cele věnována výše zmíněnému projektu. Autorka vedle sebe 

v jednotlivých lekcích klade vždy pasáž z Weilova textu a s ním tematicky korespondující 

úryvek/úryvky autentického svědectví pamětníků. Poté následují didaktické otázky a úkoly 

naznačující, jak si autorka představuje konkrétní práci s tímto materiálem ve výuce. A právě k této 

části diplomové práce míří má nejvážnější výhrada. Autorka podle mě málo využila jedinečnou 

příležitost, kterou jí volba funkčně odlišných textů. Přímo se totiž nabízí zaměřit část úkolů 

k pozorování toho, jak odlišně působí na čtenáře emotivní spisovatelova promluva plná obrazných 

výrazů a věcné, výrazově zcela obyčejné rozpomínání pamětníku na hrůzy, jež prožili. Obojí přístup 

má přitom z hlediska úkolu přiblížit žákům téma holokaustu ve vší jeho děsivosti své přednosti i 

nedostatky: Weilův text je umělecky působivý, možná však přespříliš obecný; svědectví pamětníků 

naproti tomu působí svou autenticitou a konkrétností, jež se ovšem pro tyto své rysy může rovněž 

stát zdrojem emocionálního účinku. Tipovala bych dokonce, že dnešním dětem a mládeži bude 

bližší spíš drsná věcnost výpovědí pamětníků než exaltovaný projev Weilův. 

Přes tuto nikoli nepodstatnou výhradu však považuji diplomovou práci Terezy Vodičkové za 

poctivě zpracovanou, psanou s nefalšovaným zaujetím pro zvolené téma i s učitelským 

entuziasmem. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji jako velm i dobrou. 
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