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Autorka se ve své práci zabývá analýzou vývoje a postavení, vnitřní charakteristiky (kulturní, 

jazykové, konfesní, politické) židovstva za první republiky a ukazuje na jeho roli jako 

kulturního zprostředkovatele mezi Čechy a Němci.  

Téma rozvíjí logicky, počínaje stručnou historickou reflexí vývoje židovské komunity a jejího 

postavení v době před vznikem Československa a po něm, poukazuje na specifiku židovské 

emancipace a zařazení do společnosti v tomto prostoru (kap. 1-2.). 

Druhým krokem (kap. 3.) je rozbor proudů, jež se ještě před vznikem Československa 

vyprofilovaly v rámci samotné židovské komunity, a věnuje se zejména specifickému 

fenoménu tzv. pražského sionismu. 

Další, 4. kapitola se podrobněji věnuje vývoji (společenskému, politickému) sionismu v ČSR, 

kapitola 5. se pak specificky zaměřuje na vývoj německé židovské komunity v ČSR a zaměřuje 

se specificky na pražské německé židovstvo. Ukazuje na demografickou dynamiku, která 

ukazovala mj. na klesající podíl Němců ve společnosti díky postupnému přijímání české 

loajality na úkor německé a to zejména v chudších vrstvách židovstva.  

Práce opakovaně upozorňuje na zvláštní historickou konstelaci v Čechách a zejména Praze, 

která z židovských intelektuálů, kteří byli v zásadě bilingvní (jazykový utrakvismus), učinila 

prostředníky mezi Čechy a Němci (mezikulturní zprostředkování, analyzované v kap. 6.). 

Přitom podrobně rekonstruuje mediální krajinu ČSR, židovské komunity a německé menšiny, 

aby se pak soustředila na analýzu dvou nejdůležitějších demokratických, liberálních 

německých listů, Prager Tagblat a Deutsche Zeitung Bohemia, v nichž se projevovala odlišná 

koncepce vztahu k novému státu a (pražskému) sionismu. Ukazuje přitom zejména roli 

židovských autorů, kteří zprostředkovávali vědomí o židovství, ale i němectví a vztahu Čechů 

a Němců svým čtenářům: Prager Tagblat se silnou snahou mírnit rostoucí napětí mezi 

národními komunitami v ČSR, posilovat tendence k usmíření a dobrému soužití, Deutsche 

Zeitung Bohemia ve snaze hájit pozice německé komunity ČSR a v době rostoucího napětí 

mezi Čechy a Němci.  

Autorka provedla velkou výzkumnou práci, zpracovala rozsáhlou literaturu a obohatila náš 

pohled na specifický fenomén pražského (kulturního) sionismu v ČSR, jeho vývoj a roli 

v liberálním demokratickém tisku. Jedná se tak o velmi zdařilou a vyspělou práci. Pro širší 



čtenářské publikum neznalé němčiny, by bylo vhodné pro další práci s textem přeložit (třeba 

v poznámce pod čarou) citace z německých listů.  

Práce je psaná pěkným, čtivým jazykem, autora správně pracuje s vědeckým aparátem a text 

neobsahuje v podstatě žádné chyby. 

Navrhuje se přijmout práci k obhajobě a ohodnotit ji stupně A jako výbornou.  
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