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1. CÍL PRÁCE: Popsat kulturně-politické ovzduší tří poválečných let a na tomto pozadí 
analyzovat díla vybraných autorů (Lev Sychrava, Jiří Beneš, Robert Fr. Kraus) 
memoárové literatury s tematikou koncentračních táborů. Domnívám se, že cíl práce je 
splněn. 

 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: Práce je členěna přehledně a koncepčně, velmi 

pozitivně hodnotím výběr tématu práce, výběr autorů i vlastní analýzu děl. Autor 
předkládá stručnější (což není výtka), ale myšlenkově velice zajímavou úvahu o 
situaci v období poválečném (1945 – 1948), velmi oceňuji maximální snahu o 
objektivitu a střízlivý pohled na tuto nelehkou periodu českých moderních dějin. Dále 
autor předkládá medailonky tří zvolených autorů: Lva Sychravy, Jiřího Beneše, Fr. R. 
Krause. Analýza jednotlivých děl je provedena systematicky a poctivě. V práci se 
projevuje autorova znalost historického pozadí, stejně tak cit a pochopení pro lidský 
charakter a zároveň schopnost udržet si od textu odstup a potřebný nadhled.  

 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: Drobný nedostatek v typu písma a mezerách v poznámkách 

pod čarou (str. 27, 30, 43). Autor také místy nedodržuje zvolený typ písma pro názvy 
děl, periodik apod. (namátkou str. 6, 25, 26, 34, 35, 48) 

 
4. STRUČNÝ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE: Mrzí mě, že úroveň takto myšlenkově 

zajímavé a přínosné práce snižují četné nedostatky v oblasti gramatické. Nedokáži si 
vysvětlit, co je příčinou: nepozornost, spěch, automatické opravy? (jedná se např. o 
strany 8, 13, 15, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 37, 39, 41, 49, 54, 55) Dále se jedná o 
neobratná slovní spojení, např. na str. 13 (Postavy z jednotlivých prostředí jsou 
nositeli různých ideologií. Vedle komunistů a demokratů se tak čtenář setkává také 
s fašisty či židy.); pochybení faktická (prezident Jiří Beneš, … prošel tábory Osvětim, 
Auschwitz, Nordhausen…) 

 
5. OTÁZKY A P ŘIPOMÍNKY DOPORU ČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSV ĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: Na straně padesát tři komentujete úryvek z práce Fr. Krause, všímáte si 
užitých slov, hodnotíte danou pasáž jako tragikomickou, vyvolávající rozpaky, 
nepřirozenou. Proč?  
Jsou tyto texty vhodné pro školskou praxi? Pracoval jste s nimi už někdy v hodinách 
literární výchovy? 
 

6. NAVRHOVANÉ HODNOCENÍ:  Velmi dobře. 
 
 
 
V Plzni dne 4. září 2017               Mgr. Věra Zelenková, Ph. D. 


