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 Cílem bakalářské práce Marie Kadeřábkové bylo nahlédnout, jak se formovala židovská 
identita v Čechách ve druhé polovině 20. století. Prostředkem ke zpracování tohoto tématu pak 
autorce byla narativní analýza biografického vyprávění, které pořídila s narátorkou 2. generace 
postholocaustových židů. Téma práce je aktuální a bezpochyby navazuje na současné přístupy v 
dané problematice. Bohužel je třeba konstatovat, že autorka ve své práci zůstala v půli cesty. 
 V úvodní části autorka nejprve vcelku otevřeně reflektuje cíle a průběh svého výzkumu a 
pokouší se na základě vybrané literatury vymezit pojem identita, především ve vztahu k identitě 
židovské. Lavíruje zde mezi několika teoretickými přístupy, jež se shodují ve vymezování různých 
rovin židovské identity, které však nejsou navzájem kompatibilní. Podle závěru se zdá, že se 
nakonec přiklání k Salnerovu pojetí, které je ovšem v úvodních pasážích spíše jen naznačeno. 
 Z metodologického hlediska lze ocenit (snad) důsledné opakované rozhovory s vybranou 
narátorkou – autorka je, bohužel, k práci nepřikládá i přes to, že by jí to informovaný souhlas – za 
předpokladu autorizace – umožnil. Proces sběru i analýzy dat je popsán otevřeně a reflektivně. 
Nelze si proto než postesknout, že autorka rezignovala na komparaci s rozhovory, jež jí poskytli 
další členové rodiny (i přes to, že nesplňovaly narativní formu rozhovoru, mohly se stát cenným 
pramenem pro pochopení procesu a důsledků sebeidentifikace narátorky) a zejména deníku 
narátorčiny matky, jež mohl osvětlit, z jakých pozic a na základě jakých zkušeností mohla matka na 
narátorku působit (i když narátorka deklaruje, že její matka o své minulosti nehovořila), a jehož 
nález se navíc zřemě stal jedním z důležitých momentů narátorčiny konstrukce vlastní identity. 
 Vlastní analýza pramene je proto poněkud kusá a nesourodá. Autorka de facto popisuje, 
které momenty vyprávění kódovala a kategorizovala, ale za tuto rovinu analýzy, tedy k vlastní 
interpretaci, se už nedostává (výrazné např. u kap. Škola, s. 30-31 nebo Tradice. s. 33-4). Mnohé 
důležité momenty narátorčina života tak zůstávají pouze naznačené, často i velmi zmatečně (např. 
role evangelického faráře, tetičky, adoptivních babiček atp.), autorka se nenamáhá dohledávat věcné 
skutečnosti („doktor Tomášek“), některé pasáže se zdají být interpretovány zavádějícím způsobem 
(např. vztah k Izraeli na s. 28-9: to, že by se v současném Izraeli bála žít, přeci neznamená, že se k 
němu nevztahuje), některé chybí zcela (židovská výchova / nevýchova vlastních dětí na s. 25). 
Musím konstatovat, že kdybych kdysi nečetla přepisy pořízených rozhovorů, mnohé pasáže by mi 
vůbec nedávaly smysl. 
 V závěru se autorka snaží interpretovat analýzu v rámci schématu rodina – židovská 
komunita – nežidovské prostředí. Tato interpretace však působí násilně a mnohdy je opět nejasná 
(např. role evagelického faráře, jehož vliv je viděn ve všech třech rovinách – s. 35).  
 
 Z formálního hlediska nelze přehlédnout známky poněkud kvapné práce – množství 
překlepů, poměrně chaotické členění, grafická nedůslednost, nedůslednost v odkazech na literaturu 
atp. Jako vedoucí práce nemohu nezmínit, že řadu výše uvedených výtek by bylo možné napravit, 
kdyby si autorka našla čas text konzultovat (stalo se pouze v případě úvodních pasáží).  
 
 Celkově lze tedy shrnout, že bakalářská práce Marie Kadeřábkové měla velký potenciál jak 
z teoretického, tak empirického hlediska, který se ovšem nepodařilo plně rozvinout. Nicméně s 
ohledem na znalost základní litertaury k tématu, poměrně náročnému sběru dat a alespoň pokusu o 
jejich analýzu a interpretaci práci doporučuji k přijetí a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou, zhruba 
25 body.  
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