
 

 

Posudek vedoucí práce na bakalářskou práci Elišky Ježkové 

s názvem „Spolek českých akademiků židů“ 

 

Kolegyně Eliška Ježková si vybrala zajímavé a dosud samostatně nezpracované téma ze 

života studentských spolků na přelomů 19. a 20. století. Ocitla se v národnostně vypjaté době, 

protknuté navíc silným antisemitismem a pro toto období popsuje historii Spolku českých 

akademiků židů, která nebyla jednoduchá. Archivní prameny, které se dochovaly, nejsou 

příliš početné. Musela kromě torza fondu, uloženého v Archivu UK pátrat i v dobové 

literatuře, příležitostných publikacích.  

Při zpracování práce se jí východiskem stalo obecné postavení židovské populace v českých 

zemích, které se výrazně začalo měnit od doby Marie Terezie, jak popisuje, a koncem 19. 

stoletá již formálně bylo zcela zrovnoprávněno s ostatními etniky na území habsburské 

monarchie. Realita přelomu 19. a 20. století však byla jiná a promítala se i do zdánlivě 

běžných studentských aktivit spolku. 

Autorka popisuje pravidelné i mimořádné akce, konané spolkem, jeho snahy získat atraktivní 

čestné členy, jeho publikační činnost atp. 

Její text je vzhledem k dostupnosti pramenů vyvážený, tj. poměr obecné části, založené na 

literatuře, a poměr výzkumné části, věnující se jen Spolku, odpovídá dostupností příslušných 

zdrojů. 

Píše čtivě, logicky, s nadhledem nad problematikou.  

Velmi hodnotné  - a na bakalářku nezvyklé - jsou doplňující poznámky na s. 71 – 78, které 

významně prohlubují zpracovávanou problematiku a dávají vysvětlení i ne zcela zasvěceným 

čtenářům. 

Drobné připomínky bych měla jen k: 

Seznamu zkratek, kde je dvakrát uvedena zkratka pro stranu – „s.“ a „str.“  proč? 

Na konci práce v Seznamu zdrojů by bylo lépe předsadit „Archivní prameny“ oddílu 

„Elektronické zdroje“, nedávat je až na konec přehledu. 



Nepatrně podstatnější výtka se týká kapitoly „Rozbor archivních pramen“, kde kromě 

uvedeného věcného výčtu mohla kolegyně přidat i své vlastní vyjádření k literatuře, která je 

k tématu k dispozici a s níž potom v následujících kapitolách velmi pěkně a detailně pracuje. 

Práci zpracovává důležitou problematiku, rozšiřuje naše dosavadní znalosti o Spolku českých 

akademiků židů“.  

Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit výborně.  

 

Praha, 25. 8. 2020                                                         PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 


