
Bc. Petr Židov, Ašsko „zapomenuté“ a jeho místa paměti. Diplomová práce pod vedením 

prof. Milana Hlavačky, Ústav českých dějin FF UK, Praha 2019, 95 s. textu, ostatní přílohy 

Oponentský posudek 

 

Charakter Ašska, nejzazší západočeské výspy se stal pro Petra Židova výzvou k zamyšlení, 

jak se toto území vyrovnávalo se zásadními zvraty po roce 1945, kdy odsud bylo odsunuto 

německé obyvatelstvo (a následně 1989 a 1997, kdy byla podepsána česko-německá 

deklarace). Region prožíval výrazné změny a vlastně nebyl dosud ani dosídlen do té 

početnosti obyvatelstva, jaké jej obývalo před rokem 1945. Je tedy velmi vhodným prostorem 

pro výzkum, ať již z hlediska historického, sociologického a jistě i etnografického. Autor se 

věnuje jak poválečnému období odsunu, tak politice socialistického Československa, tedy y 

od 60. a 70. let, kdy mnohé neobydlené objekty chátraly a byly strženy. Věnuje pozornost i 

období po roce 1989, kdy osud Aše ovlivnily nikoli politické, ale finanční zájmy (osud bývalé 

Střelnice je mementem velmi výmluvným a autorem důkladně i znale přiblíženým). 

Po úvodu, teoretickém vymezení problému a stručném nastínění historie regionu se Petr 

Židov soustředil na jednotlivé okruhy památek, zejména na: 

- evangelický kostel 

- pomníky (Schiller, Goethe, Jahn, Körner, Geipel, Luther 

- historické budovy (Střelnice, dnešní budova Muzea Ašska) 

- pochopitelně v hojné míře hřbitovy v širokém okolí.  

Práce vznikala na několik etap a na základě terénního výzkumu. Oceňuji zaujetí pro téma, 

pilnou rešeršní práce v regionálním tisku a pramenech, bohatou obrazovou přílohu.  

Se základní metodologickou literaturou se autor seznámil, ovšem její aplikování do výsledků 

vlastní práce je ještě mezerovité a neukotvené.  Za nedostatek práce považuji tedy její 

přílišnou popisnost, chybí často hlubší interpretace pramenů, dobových strategií a motivací 

(konkrétně např. u Schillerova jubilea v roce 1905 to byla oslava opravdu celoněmecká, 

dokonce středoevropská; zajímavý by byl jistě rozbor dobové argumentace při rušení hřbitova 

v roce 1966 atd.) Zajímavé by bylo jistě i „vyslechnout“ druhou stranu, tedy nejen 

informovat, kdo z německé strany se účastnil jaké akce, ale také jaká diskuse probíhala 

v německém prostředí (alespoň k některému vybranému tématu). Pochybuji také (řečeno 

diplomaticky), že „zlatý věk pomníkové kultury“ lze datovat do přelomu 18. a 19. století. 



Upozorňuji pro budoucí publikaci, o níž by mohl mít zájem regionální tisk, že je třeba řádně 

citovat, př. pozn. 6 na stránce 8, správně uvádět jména (Nora ne Norra), vyvarovat se 

opakování určitých informací na tak malé ploše celkového textu. Redakčně by bylo třeba ještě 

dotáhnout, na některé problémy upozorňuji přímo ve výtisku, který jsem měla k dispozici a 

který autorovi odevzdám (jen namátkou upozorňuji, že habsburská monarchie se nepíše 

s velkým H, naopak České království s velkým počátečním písmenem ano atd. atd.) 

Práce splňuje předpoklady, které se od diplomní práce očekávají, doporučuji ji 

k obhajobě a oceňuji ji jako velmi dobrou.  

 

V Praze 31. srpna 2019 

 

Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 

 


