
Posuoek vea')ÚCíl.O pr6ice nB diplmmovou pr~ci 

Vita Strť)~tailchs Zsmyšlení n~d "rudou sBimilací •. tEsko/ch Ži .... ů • 
'. 

FFUK, Praha 2,)J/, s.1'{2 a pi.(íloh.;. 

Vit Strobsch zvolil t~mB diplooov~M pr~ce po dlouhodobé e dů

klsliné příprevě. Plně to ~romitl 410 jEui heuristické z';'l,lsL.n,y, kt\;r~ Vj

nik&' jak .ezsshtm })ůvoCníhe archivního výzkumu / fomiy NcÁrodniho archi

vu, il rc';ivu hlč..'vniho mč~ta Pr-slily, l;ZA Jer.zvlém ft d.,lši I, cók ,-,ůkl,nln,/m 

a objevným etuůiem ~oL.:dobého tisku /Čeékožidov;:ké lL. tj, .ut;r Jť:.uischE 

Sozialist, Jl1uische Rumúscheu, Zido,skj lidový liEt, Z'i.ov~k.í sociali;:;ta 

s další si.nifikantnl vJbrsn~ ~eek' perioaiks politickJch btrBn / a v ne

posl~dní tadě i rozs~h~.u znslo~tí reltivatní li~Erst~rJ zbhlbni6ni i dGW~ 

ci provt:nit;nc •• /Kriticl:~ reflexe české hietorio .. refické prooukce na t",me 

ťějinj českých Zitiů Isut0r užív~ toh0t0 termínu v t€ritori~lnim VjmiZe

ní lol;.. druhé poloviny 19. ::.tolttí po scoletí ~0. tvo.éí jeaan z hl<.:vnícb 

badstelskJch přínosů diplomante.lvít Str.osch rovněž ne0pomněl v"U:lít 

i prsmenné edice, ststi~tiky encyklopedie a některé inf"rms6ní zdroje ru1 

web~vJ~h etr~nk'ch. 

V"slEQnj tVir diplomové pl.ic;~ působí sev..řenjm 8 pozoru;louně 

v"zr":ljm dojmem.P.éJ...:.pívá k tomu prom,irlené \{.,nit.éní čl€n~ní ttxtu, kt;t:rJ 

je etrukturován do osmi zlklsdních kapitol, z nLchž k2žJ~ ~ešt~ zv~r~z-

ňujl několik relit.l..vně ~amo~tatn.;c;h témetickJch ce 1 ki, někJ" OV;::'E::: az 
ptíliš publici~tickJ p9jmenov~njch /nept. Poale Zion oEzi H~8~em lij Pwn

kri.cem./",.t.věr pr~ct: pétk pi~in&5í Oi;t:;;v~,n:! probh;wstiky Jd~lu Č€~kJC::l Ži

~ů po roce 194; a zE~n2 po l:ClC€ 1945 • .uiplomovou pr-':ci vho~n~ c.1éplnují 
tl " • v , 

pfílohy,kt~ré ~ro klíčovou vypovfdní hodnotu mohly bJt 1 c~tneJ~l. 

dvoaní vjkl~dová kapitole n8zvEn~ ~e~tí ~iu~, liberalism •• a 

. h h . . m&m s·udu bJutnou a krit~c~ou reflexí dossvatiního Jelo. rEruce Je po vW -_. ~ - .... 

histQr~_o_rafického Ci)l]rliizu ':::idú. v českjch zemích I e v predlitavsk.A /.JQ 

druhé polovir:'J 19. ctoleti BZ D2 p';'h 1.. t'větové v~]kj, přh.t::_~ž di,plo-
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Ci8]i:3mu~ jako lIl';tvrtou C€::stu řešeni ~HnbivG11entního ][xxIkJl)0BtBvEní Ži-

ůů" [2 ZC:iEt~V~ n":zor, že v lI~ouvisl:l:o",ti E€ ~iElmxmJ[m ::.ocia1i~11iEI1 JE 

v židovlkém proLtřeií nezby" tné '"'rpc'O".rot l' i'.e ~l'onl'!';mem1V ' k d h t 
1:' - ~ - - -....... J3 o . rU.J oú e 1;13-

nou ~~dnoho společného proc€~u~./b~21 

V c.:a1ší C::":;;:,ti diplomovt;;; pr":ce ee ~utor' iěnov...:l shrnut~oeavv
nich n'zor~ ne vzteh m~zi sociali~tickJ~ hnu~im 9 Ziuj v obQobí p~~d 1. 

~větovou v'lkeu. brilantně Bnal~zuje vnitřní roz~urnoEt tohoto vztahu 

u CeEkoslov~nské sociJlně deookretické s~rBny a popisuje) jak b~la SOCiB

li::t,j řešena "žiuovsk~ ot'zke"j~ko teoretickJ problém a to ne~.n u M.r

xe : .l:.;n.el~e, ale i u ta~:ovjc~j au(;orit jako bjl otto Ba ... er- nelJo Kar1 

J:{ennner / e .. 50-JI/.Za velmi cennj považuji diplomantův vJ~:]ad o vztahu 

soci~libmu a sionismu b pokusům o je~ich vz4je.nou byntétu, k~tr~ vyj

~til.i v zaloru'lí ZiJ.ovck(; sociali.stické dělnic:';:é ::strany Posle Zion. 

~imot~dně zaujmo~ pBs~že, v nichž se líLi vzt&h ::.ioniswu a Boci~-

lní Jemokr2ceie k Velké V~lc •• přičemž ~iplomant projevuje millior~d4é p0che 

pení pro pSjcholle.ické a"e.kty reakci lDř.uslL..sníků židovské ko.uni~t:i jak 

z n~mecko-židovskáho, tak i česke-žiclovekého prostředi.~cela ob~~vn' J~ 

pak analýza poStojů a činno;:ti POBIe ~ion v letech v<.J.le~nJ'ch. Na ni pak 

navazuJ' obraz činnosti P~. lien v ~ovál€čném revolučním kva~u.PrJvi 
" 

v těchto p.~áŽích sa,třuji prveí jádro 0ri_in~lního bauatiI~kého prínosu 

jiplomante.J~ho v líčt~í ~inn0~ti polle ~ion je n~poc~tn~ zralé k publ~-
J . 

kov6.ní. 

~eetá kapitola nE relytivně ~sporné ~loše snalyzuje fenombn 

"žico\:)ulševielIlu" Id ti;) jak ii pohlí:;QU li tontExtu mezin';'rodnilll, t8k i ce;j

koslovtnsk_m, nebot i v něm se "židoDolševismus't l)oByeoval v centru 

C'ntismetbkého d,lekureu lo.Sb I a diplemant to p . .:'EsvěL..(;iv~ doloŽll citéce

tni ze ~oudobé politické lit€ratu.r~b publici5tii:y. Nlv:ihá cituv::t ani 

z te:': uzn.ivanJch literátch" autorit jakou 'cyl Jakub Deml. ktcrJ "I.I.ťm1cv-

no::-t ~ocieli.[ ... i(:~_1;:. iuejE oůvozuje od toho, ŽE jí:.jim půvQccem byl Zid" 
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a tvrdí c.hkonce, Že "s:;;./sl žioovctí j\:st revuluce" 1 ... -)J-')l.1 

~ruhá j'dro bauetelbkého ~tínoeu p06uzov~né ui,r,lJ~~V~ . I:' u..v '" pr .. c E 

tvo.ří [lPoblerrE tik~ okolno:3tí vzniku. Žiúov::5k~ komunlctické stran,)' a j(;~i-

ho z<~l€ :- "' d Ke' v, ~r 1 Č ' ... ~ "v V 
, Cv nenl o ......... 1 .. <: ~.u OVeC1.m SJ€ .. QU, p21.CEmZ vystoupení f".Kreibi-

ch2 1( tétom otC:zce ~)./l. zc,_lB e'i.nifi~e~ní, e }: t.::mu bE p21;: pčitCi~uje 

cel': k2pitole nazvsn' "KSC a židO(ká otázk? "/ ...... 11:..>1;4 I.K podkapitolE 

"u', t-t' 't'k .. ,,__.+t, D1.Ca 8 a lb 1. Y :h)ZIlSmen.v .. m, ze leťl ciL .. ECi v QO.:3t,.pné pič:lmenn<á 

zákl~H~ně nt2l.l.e oc""ek'~v"" t .cll; V bt'"o;,('nu o .1 t ~l " '" . v ~v ~ -- ~ ~ ~ w~ -~ c c ~a y O t en6~e z .. ~ 2~~e ~su 

st: vi..li.;j bUGeme ::JohJbpvat v ob12sti nepříliš 8~Jl<:hll.vJch .Qha~ů 1 srovn~j 

"k tomu ~nJhy h ietoričky ALeny lItijkové ./Proto se při':dáním k :~'Ol:: ~U~}Q, 

který volil histGrik rbomaE ~i@~er.ZajímBv~ vyznív4 exkurz ~ominterna 
l .. Gnt' čného 

a židovekiá ot~~zka, stejně jako in:'crprEt8ce kGmunistické ko .cepC€tÍ'ešE-

ní židov~ké oc~zkJ, jak byla re8lizov'n~ ve vJtvoteni autonomní oblasti 

oir.'irljsn ne Dálném VYch@Qě. ui191IJmsnt nszničuje, jak S€ i:intQ projekt 

uplatnoval v propa.andě KS~, sle k pe_ilu na jeho relillizlilci se tehdJ 
tlíti-

zřejmč vůbtc nikQo ffieodhodllill • .uiJ)loIl8ntovli r"ellkapitulace d.skusí 9 ži-

čovské otá~ce v k.muni;.;, ... ickém pt'o6tř •• :! ~e navíc um(l)Cnčn~ LÍv6lhami o 

procesu .1 naC ioneliezsce KSe", který ve Jl).le tech Otfo vírá svou prvmou 

:ťázi. 

Vít ::;tf6'1sCh se v cili,lemevé pr:ici pi'eoBtavil jaka hietorik. 

~vláQI Dottebné metodole.ické B metodické základy h~sborik@vy ,r'c~ , 

, 'č" t • " projevil ~c~opno~ ti SB':-,Ol::itet;·le a 1.nven n~ 1.nterpre aCG ruz~J.oro(J.icn 

pramenů lil preeentovel se podloženou edv'c"hou k ori.in.:lnír;j a z..iroV€l1 

střízlivě kritiCkým z~věr~m.::;vé diplowové práti vtiekl i obobitJ styli-

64!ickj vJrE'z / mÍl:;~y balancuje ns hrsrll.ci h ... stor'l<.:::é puLlicis1..ik"JS'1iI V6tl

straně dobDOU :ťormólní kulturu.~rotD soudím, Žb se pObUZOV&n~ ,ráce nepo' 

chybn~ může Etát pojk1edem pro pÍ'íp~dné ri~or6bni řízlni I v t~kovém 

'ptípacě b.:rcb uoporu\.;il ro:.:;šířit. analýzu i ne POt;tOjE č€sk):.:.iliov€nb~é B 

~itueci VE Etud~ntském hnutí,l. 

\;E (kové hodLocená. : jednozné:cn,- bE ~edn~ ,o r:i~itl'{1r~c:~ n o u. 
;;ro;.. r~lL.rt "l!tlJf~ . 
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