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Posudek oponenta 
na bakalářskou práci Barbory Králové 

Die Darstellung der Konzentrationslager Ravensbrück und Neuengamme und deren Umgebung 
anhand von Dokumenten und Augenzeugenberichten 

Praha: FF UK, 2013, 47 s. + 9 s. příloh 
 

Předložená bakalářská práce pojednává o tématu z neblahých německých dějin 20. století, o 

koncentračních táborech, z nichž se zaměřuje na severoněmecké tábory v Ravensbrücku a 

v Neuengamme, které byly založeny v roce 1938 otrockou prací vězňů ze Sachsenhausenu. 

Východiskem práce byly dva autorčiny pobyty v rámci mezinárodních studentských brigád 

v Ravensbrücku v roce 2010 v Neuengamme v roce 2011, při nichž studenti ze svých mateřských 

jazyků překládali do němčiny dokumenty a svědectví bývalých vězňů (2010), nebo se podíleli (2011) 

na vzniku tematické výstavy o tzv. vnějších (vedlejších) vyhlazovacích táborech (Außenlager). Osobní 

zkušenost s dokumenty a svědectvími o zrůdné metodice vyhlazování nepohodlných skupin 

obyvatelstva či celých národů a ras nacistickým německým režimem vyvolala celou řadu otázek, na 

něž se autorka v bakalářské práci pokouší reagovat. O osobním zaujetí i citovém pohnutí svědčí už 

úvod celé práce:  

 Wie viel wussten die Einwohner über die Konzentrationslager? Warum haben sie sich nicht für die 

Auflösung des KZs eingesetzt? Sie mussten zumindest von den Häftlingstransporten wissen. Manche von ihnen 

kamen in alltäglichen Kontakt mit dem Lager: Sie belieferten es, sie mieteten sich die Häftlinge für 

verschiedene Arbeiten auf dem Bauernhof, Bauarbeiten und als Hilfskräfte in den Haushalten. Die 

Neuengammer Einwohner beobachteten jeden Tag in die Arbeit marschierende Häftlingskommandos, die 

Zwangsarbeit außerhalb des Lagers leisteten. Sie sahen die jämmerlichen Häftlinge in Lumpen, die SS-

Wachmänner mit Hunden kommandieren. (s. 7) 

Práce má dvě hlavní kapitoly, z nichž jedna se věnuje táboru v Neuengamme a vedlejšímu 

táboru v Neugrabenu (součást Hamburku, s. 11 – 24) a druhá (s. 25 - 43) táboru v Ravensbrücku. Na 

podkladě sekundární literatury a osobních výzkumů z doby pobytu podává autorka ucelený obraz 

těchto zařízení z pohledu výše položených otázek. Přesvědčivá je krátká kapitolka o konfrontaci 

bývalých vězňů s nacistickou dozorkyní v Ravensbrücku Irmou Grese (s. 40 - 43). Oběma kapitolám 

předchází krátký historický úvod o zakládání koncentračních táborů po nástupu Hitlera k moci v roce 

1933 a jejich role při „převýchově“ obyvatelstva do vypuknutí války a při likvidaci celých 

národnostních skupin v době války (s. 9 – 10). Autorka se netají svým osobním zaujetím pro věc, 

úsilím dopátrat se studiem i zkušenostmi pravdy o temném dějinném období národa, jehož jazyk, 

kulturu, literaturu i dějiny se rozhodla studovat: 

Das Thema, das ich mir aussuchte, wählte ich nicht nur deswegen, weil ich an den Workcamps in den 

Konzentrationslagern teilgenommen hatte, sondern auch deshalb, weil dieser Teil der deutschen Geschichte 

einer der interessantesten für mich ist. Die Geschichte der Konzentrationslager fing zwar mit dem Anfang des 

zweiten Weltkrieges an, aber sie endete bestimmt nicht mit dem Ende des Krieges. Die Geschichte dieser Lager, 

heutzutage nur Gedenkstätten und Friedhöfe von Millionen Menschen, dauert an (s. 44).  

Tato část německých dějin je pro autorku nejzajímavější, jistě tím však myslí především jejich 

odstrašující roli, proto se na podobný studentský výměnný pobyt i vydala. Snad by stálo za zmínku (a 
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to je má jediná výtka), kolik statečných Češek Ravensbrückem prošlo (např. Milena Jesenská, 

přítelkyně a první překladatelka Franze Kafky). 

Práce je napsána velmi slušnou němčinou, do které se vloudily drobné chybičky - všechny 

jsem označil ve svém exempláři. Seznam sekundární literatury je na bakalářskou práci úctyhodný a 

svědčí o autorčině zápalu pro věc. 

Připomínka lidského barbarství v německých dějinách první poloviny 20. století, jehož 

mlčenlivými (a zároveň výmluvnými) svědky jsou právě koncentrační tábory na území několika 

evropských států, je trvalou součástí historické německé i evropské (sebe)reflexe. Tato zdařilá a 

samostatně zpracovaná bakalářská práce je její součástí. Bez výhrad ji doporučuji k obhajobě a 

navrhuji známku výborně (1). 

 

V Praze 25.05.2013       Doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 

 

 

 


