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 Bakalářská práce sl. Petry Doležalové je věnována židovské menšině na malém městě 
v českém vnitrozemí v období první republiky (s logickými časovými přesahy). Autorka se na 
základě různorodých dobře vybraných pramenů (dat z archivů, z regionálního tisku, z 
menšinových periodik, z polořízených rozhovorů se dvěma nežidovskými pamětníky, 
z Terezínské pamětní knihy atd.) pokusila o sestavení jejího demografického, náboženského, 
národnostního a socioprofesního profilu. Druhým cílem práce byla analýza kvalit soužití 
akulturované židovské menšiny s většinovým českým obyvatelstvem. 

V první kapitole představila sl. Doležalová své cíle, použité prameny a dobře vybrané 
metody, ve druhé kapitole se pokusila o kompilaci vývoje komunity na základě pracně 
sestavené bibliografie k problému. Vlastní autorčin přínos (jádro badatelské práce) 
představuje třetí a čtvrtá kapitola. Takováto struktura práce je správná, jistou připomínku 
bych měla pouze k poněkud nešikovnému začlenění nepříliš zdařile podané historie Brandýsa 
nad Labem do vstupní hlavy (charakteristika vývoje města připomíná spíše turistického 
průvodce) a k představení dat získaných polořízenými rozhovory s pamětníky. Ostatní 
prameny jsou charakterizovány zpravidla dobře, chybí však analýza menšinových periodik. 
Vážnou výhradu bych měla ovšem k představení protektorátních pramenů vzniklých na 
základě perzekuce židovského obyvatelstva. V případě využití tisku bych pak důsledněji 
zvažovala jeho politickou profilaci. 

Druhá kapitola přináší popis vývoje literatury o brandýských židech a shrnuje její 
základní zjištění. Do budoucna by se autorka měla ovšem zamyslet také nad jejím 
důslednějším rozlišením i nad prameny, které badatelé (novináři, beletristé) využili. 

Třetí a čtvrtá kapitola (stejně jako relativně obšírný a popisný závěr) splňují cíle, které 
si sl. Doležalová stanovila. Obě hlavy přinášejí množství původního materiálu, jehož 
získávání bylo jistě velmi pracné. Autorka udělala velice slušný profil menšiny a vystihla 
hlavní tendence v soužití židovského a nežidovského obyvatelstva. 

Přes oceňovanou pestrost materiálu a pracnost textu je ovšem zcela zřejmé, že práce 
potřebovala minimálně ještě jednu redakci. Autorka by se vyhnula některým úsměvným 
formulacím (např. poslední odstavec na s. 29), stylistickým chybám (např. již na s. 4 věta „V 
čele výroby stojí Melicharova továrna, kterou roku 1878 založil František Melichar a který se 
díky … stal jedním z největších podnikatelů“), opakování textu (např. již na s. 2, s. 23, první 
věta) i chybějícím poznámkám (pozn. 18 na s. 31, pozn. 4 na s. 52), zaměnění termínu 
migrace za emigrace (s. 36), uprchlík za repatriant (s. 58), používání politického termínu 
Sudety (s. 46) apod. Občas by bylo možné rovněž doprofilovat určité závěry: např. bych 
v případě demografického profilu komunity zvážila důsledky první světové války, v případě 
fenoménu sňatečnosti pak možnosti sňatečného trhu na malém městě apod. Více se dalo 
pracovat i s rozhovory s pamětníky: autorce neměl uniknout např. stereotyp bohatého žida 
vyslovený pamětnicí i pamětníkem, respektive jistý latentní verbální antisemitismus malého 
města. Nesmírně zajímavá jsou zjištění o fašistických aktivitách na konci první republiky. 
Naopak vysvětlení vztahu komunity k sionismu mohlo být ještě propracovanější. 

Nad oceněním práce jsem váhala. Na jedné straně přináší množství původního 
materiálu a řadu správných závěrů, na druhé straně trpí myšlenkou, stylistickou i technickou 
nedotažeností. A konečně: bohatší mohl být i seznam citované použité odborné literatury, 
s jejíž pomocí mohla autorka svou analýzu prohloubit. Z těchto důvodů hodnotím práci jako 
špičkovou velmi dobrou. 
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