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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 
Práce se zaměřuje na prezentaci židovství a jeho různých pojetí v německojazyčném tisku meziválečného 
Československa. Tato tematika zároveň sleduje na různých přístupech zejména ve dvou nejvýznamnějších 
denících, totiž Bohemia a Prager Tagblatt dva okruhy, pro něž je právě vnímání židovství velmi signifikantní. 
Jde o vztah k sionismu a k identitě židovského národa, který musí také odpovídat nějakým způsobem na sílící 
antisemitismus a dále pak vztah Čechů a Němců, v němž často židovští autoři působili jako zprostředkovatelé 
mezi oběma kulturami. A právě popsání postavení, východisek, rolí či vlivu těchto zprostředkovatelů působících 
ve jmenovaných denících je hlavním cílem diplomové práce. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 
Práce je přehledně členěna a postupuje logicky od charakterizace postavení národnostních a jiných menšin 
v nově vzniklé ČSR. To je důležité jak pro téma židovství, tak pro vztah Čechů a Němců s proměnou jejich 
posatvení v nově vzniklém státu oproti dřívějšímu stavu i pro chápání specifické a obtížné role kulturních a 
jiných zprostředkovatelů mezi Čechy a Němci. Následuje charakteristika různých směrů v pojímání a 
prosazování židovské identity v ČSR a vztahu Čechů a Němců vůči Židům. Nato se tématem nutně stává jak 
problemtiak a antisemitismu a jeho proměna tak i sionistického hnutí se zvláštním zřetelem k významným 
osobnostem tohoto hnutí působícím v ČSR, a to zejm. v oblasti kultury.  Druhá polovina práce, což považuji za 
vybvážené strukturování je pak věnována nejprve obecně nejvýznamnějším německy psaným periodikům, 
následně pak rozboru konkrétních článků ze dvou hlavních listů, tedy Prager Tagblatt a Bohemia, které jsou 
relevantní k tématu židovství, sionismu a zprostředkovatelským snahám mezi Čechy a Němci zejména ze strany 
židovských autorů.  
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:  
Jazykový projev autorky je velmi pěkný. Struktura práce je jasná a přehledná. Autorka neopominula na úvod 
shrnout základní dosavadní poznání k tématu jakož i metodologická východiska. Dále postupuje od širšího 
obecného kontextu ke konkrétním analyzovaným textům. Obě zásadní kapitoly, totiž analýzy konkrétních textů 
již obsahují shrnutí získaných poznatků. Ty poté komplexně shrnuje závěr, který tak dává dobrý přehled o 
výsledcích práce. Oceňuji i připojení příloh shrnujících národnostní poměry v ČSR. Trochu pouze chybí ještě 
jedna příloha, která by shrnovala informace o relevantních článcích, tedy i těch, které se autorka rozhodla 
detailně nerozebírat. Jazykovou stránku je mi obtížno detailně fundovaně hodnotit, neboť práce je psána 
slovensky. Nicméně v každém případě je srozumitelná, pěkně formulovaná a neshledávám v ní žádných 
očividných nedostatků. Citační praxe je na odpovídající úrovni.  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 
Práce se věnuje zajímavému tématu, které u autorky postupně dozrávalo. Autorka dobře postupuje od obecných 
témat a vymezení kontextu ke konkrétním analýzám, a to v každé jednotlivé oblasti, kterou se zabývá. V práci 
v podstatě neshledávám zásadních slabých stránek a pro úroveň diplomové práce ji považuji za vyhovující. Je 
samozřejmé, že pro dosti široce určené téma by bylo možné vznést otázky na další nepokryté dílčí aspekty – 
např. na česky hovořící a na nežidovské zprostředkovatele mezi Čechy a Němci. Takto bychom ovšem mohli 
dále postupovat – v tématu by zřejmě mělo být doplněno v německých demokratických médiích. To je formální 
chyba, kterou jsem bohužel i já jakožto vedoucí práce přehlédla, byť omezení na německý tisk, resp. dva 
nejčtenější deníky je následně formulováno v konkrétním zadání práce. Kladně hodnotím jak konkrétní analýzy 
prokazující též, že autorka se obeznámila s poměrně rozsáhlým vzorkem relevantních článků a vybrala z nich 
zajímavé příklady, tak i odpovídající a dostatečně široký záběr sekundární literatury. Je pouze škoda, že se 
nepokusila zpracovat do jedné z příloh celkový obraz o relevantních článcích k tématu, tedy aspoň výčtem či 
počtem též ty články, které zachytila, četla, ale blíže se jim nevěnuje 
  
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 



 Proč jste se zaměřila zejména na židovské autory? Jak tedy souvisí vztah k židovství, příp. sionismu se 
zprostředkovatelskou rolí těchto autorů? 

 Jaká byla situace mezi česky píšícími autory? Proč je zajímavé zaměřit se spíše na ty německy píšící? 
 Jak vnímáte vliv mocenského postavení jednotlivých národnostních, kulturních či náboženských skupin 

na jejich snahu usmiřovat a zprostředkovávat? 
  

. 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Navrhovaná známka: velmi dobře (C) 
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