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Práce pojednává o antisemitském pamfletu Protokoly sionských mudrců. V první části přehledně shrnuje 

historický kontext antisemitských narativů od starověku po modernitu. Ve druhé části se pak věnuje již přímo 

Protokolům, které jednak představuje a zasazuje do dobových historických souvislostí, jednak provádí jejich 

strukturální výklad. 

1) Struktura argumentace (4 body) 

Práce je na základní rovině členěna přehledně a i uvnitř kapitol je snadné argumentaci sledovat. Mou jedinou 

výtkou je jistá malá propojenost jednotlivých částí a zároveň ne vždy dostatečné provádění čtenáře textem. 

 To je dobře vidět již na kap. 1.2, která sice přehledně shrnuje současný stav bádání o konspiračních 

teoriích, ale čtenář po jeho přečtení vlastně neví, co si z něj přesně autorka bere pro další kapitoly, na které 

přístupy navazuje a na které nikoli. Kateřina vlastně svou obecnější interpretaci podává až v úplně posledním 

odstavci závěru, kde v pár větách hovoří o tom, že konspirační teorie základní rovině „vždy vyjadřují obavy 

o ztrátu nebo ohrožení nějakého stavu nebo hodnot společnosti“, a tematizují tedy útok „na integritu 

společnosti i člověka jako jednotlivce“ (s. 55). Toto by mělo být rozebráno již v úvodu a mělo by být jasné, 

o jaké autory se v takovémto výkladu lze opřít. Vlastně by všechny teorie měly být představovány ve vztahu 

k předkládané práci, a nikoli jen jako neutrální líčení dějin bádání. 

 Stejně tak je teprve v závěru jasně vysvětleno, jaká je pointa strukturalistického výkladu z kapitoly 3.3, 

totiž že „narativ Protokolů je na jednu stranu jistě produktem své doby a reaguje na rozpor mezi individuální a 

ze sebe vycházející svobodou života člověka a křesťanského učení o svobodě darované bezpodmínečnou Boží 

milostí, která stála jako dvě protichůdná paradigmata na přelomu 19. a 20. století“, na druhé straně ale tato 

dobová témata vyjadřuje způsobem, který na hlubší strukturální rovině dobový kontext překračuje a jed-

notlivé struktury Protokolů lze naplnit i jiným obsahem a vztáhnout je „k tématům a úzkostem, s nimiž se na 

nejzákladnější rovině konfrontuje i současný člověk“ (s. 54). Vlastně celý strukturální rozbor funguje v práci 

tak, že jeho pointa začne čtenáři vyvstávat až za chodu, aniž by byla vždy jasně pojmenována. Zhruba v půlce 

rozboru například Kateřina začne strukturální vzorce Protokolů srovnávat se současným konspiracismem, což 

textu velmi pomáhá, ale bylo by dobré to dělat výslovněji a nejlépe si to jako téma vytknout hned na začátku 

kapitoly. 

 Na kapitole 3.3 je ostatně i nápadné, že jakkoli autorka v jejím úvodu velmi přehledně charakterizuje 

svou strukturalistickou metodu, ve vlastním výkladu jde za ni a ukazuje řadu zajímavých věcí, které z prostého 

lévi-straussovského přístupu nijak neplynou. Zatímco samotné opozice v tabulce 1 vypadají jednoduše a pře-

hledně, v praxi Kateřina ve svém výkladu předvádí, že jsou plné různých paradoxů, při nichž se opačné póly 

překlápí do sebe. Konspirátoři jsou například z pozice čtenáře „zlí, protože jejich jednání představuje negaci 

kolektivně přijímaných etických norem a morálky“, ale současně je jejich spiknutí reakcí na společenský 

rozklad stávajícího řádu a „je nejprve nutné působit zlo, aby poté mohlo být dobro“ a mohla být nastolena 

dokonalá společnost (s. 41). Právě v předvádění takovýchto paradoxů je výklad nejzajímavější, ale zároveň 

není nikde moc jasně pojmenováno, proč v textu tyto paradoxy jsou a jak se mají k oněm ideálně statickým 

lévi-straussovským strukturám. Chápu, že popsat něco takového je dosti obtížný úkol, ale bylo by dobré se 

o to aspoň pokusit. Ve stávající podobě se čtenáři z textu tak trochu točí hlava, vidí v něm řadu podnětných 

motivů, ale není pro něj snadné si je uspořádat do koherentního obrazu. 

 Kapitole 3.4 by pro změnu prospělo, kdyby již v ní autorka jasně vyřkla to, co se nyní dozvídáme opět až 

v závěru, totiž že Židé se jako hrozba dost možná nejevili jen kvůli své liminální pozici překračující různé 

kategorie, ale že modernita vlastně cíleně hledala někoho, kdo by jí sloužil „jako hromosvod, nebo nástroj 

neuvědomované reflexe společnosti, která tímto prostředkuje frustraci z nedostatků a funkčních omylů 

stávajícího systému“ (s. 54–55). Tuto myšlenku pokládám za zásadní, ale v kap. 3.4 se jen matně rýsuje mezi 

řádky. Kdyby již v ní byla jasně vyslovena, bylo by možné z řady pasáží vytěžit víc. 



2) Formální úroveň (8 bodů) 

Po jazykové i obecně formální stránce je práce zcela bez problémů. 

3) Práce s prameny (8 bodů) 

Práce s prameny je zcela adekvátní. Historická část stojí na kvalitní sekundární literatuře, což je přiměřené její 

přehledové koncepci (práce s primárními prameny by tu byla zbytečná). Analytická část stojí přímo na práci 

s textem Protokolů a ani zde nemám co vytknout. 

4) Vlastní přínos (7 bodů) 

Zatímco první, historická práce, je jen standardním přehledem bez originálnějších ambicí, ve druhé, analytické 

části je vlastní přínos nepochybný. Aplikace Lévi-Straussovy strukturální metody je ojedinělá a odvážná. Jak 

jsem sice uvedl výše, výklad by mohl být o něco průhlednější, nicméně i tak je třeba ocenit, že se do něj 

autorka pustila a nabídla řadu zajímavých interpretačních podnětů, jakkoli ne vždy dotažených do konce. 

O něco méně originální je kapitola 3.3 („Židé jako liminální hrozba“), která hodně čerpá z pojetí Erin Carlsto-

nové. 

5) Obecný přesah práce (7 bodů) 

Práce má zřetelný obecný religionistický přesah. Je nejen zajímavou aplikací lévi-straussovského strukturalis-

mu, ale podává i podnětné zamyšlení nad liminálním postavením Židů v sociokulturním systému od starověku 

po modernitu. Jak již bylo řečeno, některé z těchto obecnějších koncepcí by bylo žádoucí artikulovat o něco 

jasněji. I tak je ale práce přínosná pro jakéhokoli religionistu. 

 

 

Práce splňuje všechny nároky kladené na diplomovou práci, a proto ji navrhuji přijmout k obhajobě 

a hodnotím ji 34 body, tj. jako výbornou. 

 

 

 

V Praze, 20. 1. 2022 Doc. Radek Chlup, Ph.D. 


