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Celkové hodnocení (slovně) 
Autorka se rozhodla zpracovat zásadní téma českých moderních dějin, které je však již zpracované, 
autorka také z většiny prací, které se Sonderlageru věnují, cituje. Jedná se tedy o nepříliš přehledný 
kompilát. Práce z větší části splňuje všechny formální požadavky, autorka vychází z relevantních 
zdrojů, ale některé pomíjí. (Isabel Heinemann: Rasse, Siedlung, deutsches Blut, Alfons Adam: Die 
Arbeiterfrage soll mit Hilfe von KZ-Häftlingen gelöst werden. Zwangsarbeit in KZ-Außenlagern 
auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik, Tomáš Staněk: Tábory v českých zemích  
1945–1948, archivní prameny Židovského muzea a Památníku Terezín) jiné sice uvádí v seznamu, ale 
v textu s nimi nepracuje (Arburg-Staněk, Kokoška). Autorka v práci vůbec nezmiňuje úlohu SS ze cvičiště 

v Benešově v Pražském povstání…)  Práce je stylisticky a formálně na podprůměrné úrovni, 
gramatické chyby se vyskytují málo, spíš se jedná o překlepy, ale grafická úprava, zacházení 
s pomlčkami a spojovníky, interpunkcí a indexy činí text místy špatně čitelný. Chybí seznam 
zkratek a metodika pro překlady z německého jazyka. Práce je celkově průměrná a žel z větší 
části kompilátem. 

 
Z formálního hlediska bych doporučovala seznámit se s pravidly pro používání pomlček 

a spojovníků: 1945–1946, nikoliv 1945-1946, 1945 – 1946) Praha - Benešov u Prahy - Tábor – 
České Budějovice, nikoliv Praha-Benešov u Prahy- Tábor- České Budějovice (str. 7 např.) , 
naučit se psát správně data (2. 9. 2014 nikoliv 2.9.  2014, event. 2. 9 2014), správně používat 
mezerník, např. „Xxxxxx…, nikoliv „ Xxxxx… dodržovat jeden formát citace – celé příjmení 
velkým písmem x pouze první písmeno velké, čtenáři to usnadní orientaci. Indexy psát ve 
formátu xxxx,2 nikoliv xxxxx2,. Minimálně při první zmínce celé jméno, pak eventuálně vhodná 
a správně zapsaná zkratka. Viz p. Ant. Dvořák, Karrasch nebo Karasch? Göringer či jak je 
v citátech Geringer? Bilik Schicho vs. Bilik a Schícho… J.Kavena L.Peleška apod. 

V odkazech na poznámky pod čarou jsou často chyby v interpunkci, nejdřív musí být 
interpunkce a pak index odkazující na poznámku pod čarou.  
 
Název práce nepovažuji za nejšťastnější vzhledem k tomu, že se práce věnuje vysídlování 
z Benešovska, Sonderlageru a internačnímu táboru, i když se hlavní část týká Sonderlageru. Za 
největší problém považuji to, že téma Sonderlageru je už poměrně obsáhle zpracované, autorka 
bakalářské práce při zpracování tématu vycházela prakticky jen z publikované literatury, neudělala 
ani nejmenší archivní sondáž a nezajistila si např. další rozhovory s pamětníky, a to zejména 
z Archivu Židovského muzea v Praze a Archivu Památníku Terezín. V hlavním tématu, ke 
kterému se vztahuje i název práce, nevidím tudíž žádný přínos.  
 
V kapitole o historii obce (oceňuji její hutnost) postrádám zmínku o počátcích Protektorátu, války a 
konci války. Historie obce by měla být pospaná v souvislosti s tématem. Autorka zmiňuje 
vystěhovalce, ale teprve v další kapitole se dozvíme, kdo byli vystěhovalci. 
 
Autorka zachází zmateně i s německými názvy, metodicky si neujasnila v jakém jazyce a proč bude 
psát např. Waffen SS / zbraně SS. V kapitole 3 uvádí, že v rámci vojenského cvičiště platily 
protektorátní i říšské zákony, následně některé úřady píše německy a jiné česky, odpovídá to tomu, 
zda se jedná o protektorátní úřady, či o říšské? Čí byl úřad Aussiedlungskanzlei des Ministerium des 
Innern (str. 16.) Bodenamt či pozemkový úřad či Pozemkový úřad (str. 16 a 17). Ochranná policie vs. 
Schutzdienst. 
 
Str. 17 druhý řádek, „jak vyplývá ze záznamů“, z čeho autorka cituje? Vztahuje se k tomuto řádku 
pozn. 36, nebo ta se vztahuje pouze k citátu? 
 
Str. 18 Vysoký Újezd (nikoliv Vysoký újezd) 



 
Str. 21, 9. řádek - co znamená věta „hledat bydlení v Sudetech“? Po skončení války? Co to je za 
území a kde? 
 
Poprvé vždy celé slovo, sousloví, pak teprve zkratka, event. využít seznamu zkratek. Např. str. 22 
ČSR, na str. 30 ŽO  na str. 46 NV, str. 51 KVNB? Na stejné straně, kde autorka udává počet obětí 
holocaustu a uvádí neozdrojovaný počet, by  měla uvést celkový odhadovaný počet 
československých občanů židovského původu podle norimberských zákonů. 
 
Autorka se na str. 22 zmiňuje o některých norimberských zákonech, o tom kdy začaly platit 
v Německé říši, ale nezmiňuje, kdy začaly platit v Protektorátu. Co autorka míní větou (…), kteří 
měli do posloupnosti prarodičů tři židovské předky? Postrádám definici míšence dle norimberských 
zákonů. 
 
Str. 23: Německá substantiva vždy s velkým písmenem, např. Sonderarbeitslager atd. 
 
Str. 24: Ač český jazyk pasivu úplně nefandí (na rozdíl od jazyka německého) tak první věta 4.1.3 by 
se v pasivu vyjímala lépe, popř. v aktivu, ale s uvedením toho, kdo tábory zřídil/nechal zřídit.  
 
Str. 26 a jiné strany: často není zřejmé, kdo vypráví, zdroj autorka uvádí, ale autora/autorku citace 
nikoliv.  O čem vypovídá citát, že paní Čechmánková si jako pomocníka vybrala Pospíšila? 
 
Str. 26: Střediskem tábora byl třetí barák, kde se nacházela „úřadovna tábora Lagerälteste, pokoje 
(vorarbeitere) a  poštovna (…)“ Špatná stylistika, co znamená Lagerälteste? Co Vorarbeiter? (Viz 
výše, německá substantiva s velkým písmenem.) Jak je na tom autorka s bazální znalostí německého 
jazyka?  
 
Str. 32: Kdo jsou sičovci? Jak se plk. Heřman stihl angažovat v Pražském povstání? 
 
Na počátku kapitoly o Sonderlageru postrádám základní popis tábora, např. počet vězňů, to je mezi 
řečí zmíněno až na str. 43. Byl to stabilní počet? 
 
Pátá kapitola o internačním táboře je poměrně zajímavá, i doplnění informací z rozhovoru 
s pamětníkem, který vedla sama autorka. Oceňuji i dotazníkové šetření mezi obyvateli Bystřice. 
 
Str. 45: Co jsou odsunuté oblasti ve Slezsku? A co vnitrozemské okresy? Kde? 
 
Str. 46: Co je to fonogram? 
 
Str. 47: anglo-američané – považuje autorka za  přesný termín? 
 
Str. 55: internační tábora YMCA a v Hloubětíně? Kde co jak? 
 
A na závěr, autorka by se měla vyvarovat psát v první osobě, první osoba patří do úvodu a do závěru. 
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