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Problematice českých židů/Židů se po roce 1989 začíná dostávat zasloužené pozornosti, 
kromě syntetických monografií a edic pramenů vznikají i mikrosondy jednotlivých lokalit; 
v případě předložené bakalářské práce se jedná o vhled do demograficko-sociální situace židů 
a částečně i jejich náboženského života, respektive vztahu k nežidovské majoritě v Brandýse 
nad Labem. Předložená práce přitom vychází z archivních materiálů (sčítání lidu, archiválie 
židovské náboženské obce ad.) doplněných o dobový tisk a dvě nestrukturovaná narativní 
interview s pamětníky. Chybí jí ovšem základní náležitosti (nejen) školních prací: jasně 
vymezené téma a metody, kritické zhodnocení pramenů, rozbor použité literatury. Všechny 
tyto položky jsou sice přítomné v úvodu, avšak v naprosto nedostatečné podobě, navíc 
rozdělené nesmyslným exkursem v podobě obecného popisu města – nelogické uspořádání 
práce se přitom neprojevuje jen zde. 
V úvodu např. autorka tvrdí, že již existují práce popisující lokální židovské komunity, 
zejména na Moravě (s. 4), „nezdržuje se“ však jejich výčtem, netěží z nich metodické podněty 
a už vůbec ji nenapadlo, že by je měla použít jako materiál pro komparaci. Při popisu 
jednotlivých archivních fondů zůstává na povrchu, neklade si otázky, co v pramenech hledat a 
proč, čímž se význam provedené heuristiky ztrácí. Typicky v případě chybějících záznamů 
židovských matrik (s. 10) měl být výzkum rozšířen i na občanské matriky, v případě 
zkoumaných spolků není jasné, jak byl proveden jejich výběr (s. 12), dobový tisk zahrnuje 
pouze dva tituly (národně socialistický a sociálně demokratický týdeník), aniž by bylo 
zdůvodněno, proč nebyly zkoumány také tiskoviny občanských stran případně další, pokud 
existují (s. 14). Metodicky nejproblematičtější však jsou provedená interview, počínaje už 
tím, že v práci zcela chybí popis sběru dat a metodika výběru respondentů (poznámka o 
„nízké reprezentativitě“ na s. 17 pak svědčí o naprostém nepochopení kvalitativních a orálně 
historických metod); teprve z přepisů uvedených v příloze lze např. poznat, že nešlo o 
rozhovory s přeživšími členy brandýské židovské komunity. Materiály z interview jsou navíc 
využity pouze ilustračně a neorganicky vzhledem k celku práce. Obecné metodické poznámky 
o „archivně-historickém“ a „komparativním“ přístupu (s. 16) neprokazují jejich skutečné 
zvládnutí, zejména v případě toho, co je označováno za srovnávací metodu. 
Vlastní práce je členěna na tři hlavní kapitoly, v první z nich autorka značně nelogicky 
směšuje přiblížení části sekundární literatury (aniž by ji kriticky hodnotila) a dějin 
brandýských židů zpracovaných na jejím základě (s. 19-24). Nad uvedené lze přitom vznést 
řadu kritických výhrad: 

• Autorka si stěžuje (s. 19), že tato literatura čítá pouze články, ne knihy. Chce tím 
naznačit (zcela proti duchu současných společenských věd), že časopisecké studie jsou 
méně hodnotné?! Podobně není jasné, proč je seznam použité literatury na s. 62-63 
členěn na články a knihy. 

• Brandýská komunita nebyla příliš „početnější“ než kutnohorská (s. 19), čítala-li první 
246 osob a druhá 245 osob. „Nesedí“ ani jiné počty: na s. 19 se tvrdí, že v Brandýse 
v polovině 19. století žilo „přes 200“ židů, zatímco na s. 22 jejich počet pro stejnou 
dobu vystoupil na „přes 300“ osob; v prvním případě je 8% podíl v městské populaci 
připsán roku 1880, ve druhém polovině 19. století. 

• Studie o židovském hřbitově a sepulkurálním umění jistě nelze bez dalšího považovat 
za texty o brandýských židech (s. 19). 



• Při popisu dějin brandýských židů poněkud překvapuje absence jakýchkoli zmínek o 
jejich tereziánské výpovědi z království, stejně jako o rušení ghett (tyto informace jsou 
naopak nepříliš věcně uvedeny v jiném kontextu na s. 22). 

• Děje se získání hodnosti rabína „vysvěcením“ (s. 22)?! 
• Toleranční patent Josefa II. z října 1781 se NEvztahoval na české židy (s. 23), pro ty 

byl určen odlišně znějící toleranční edikt z 13. února 1782. 
• Nebylo snižování počtu brandýských židů (kromě migrací) způsobeno také jejich 

konverzemi (s. 23)?  
Nezdařené prolegomenální partie předložené bakalářské práce bohužel nesou své důsledky i 
v dalších částech, kdy již diplomatka vycházela z vlastního výzkumu, jehož výsledky (do 
určité míry) srovnala se situací v celých českých zemích. Hned v úvodu následující kapitoly si 
totiž zjevně nevěděla rady se vzájemnými vztahy modernizačních procesů a demokratizace, 
sekularizace a racionalizace – ve všech případech přitom užívá pojmy, aniž by je přesně 
vymezila –, které řeší bez adekvátních teoretických znalostí (s. 27). Tvrdit, že „modernizace 
… vedla buď k sekularizaci, nebo k posílení vlivu protestantských církví“ (s. 27) je 
nepřípustnou generalizací a v případě českých zemí to zcela jistě neplatilo (alespoň druhý 
uvedený proces). Jádrem této kapitoly nicméně je socio-demografický popis brandýské 
židovské komunity ve 20.-40. letech 20. století (s. 27-40), vyžadující pečlivou heuristickou 
práci. Jak ale věřit uvedeným zjištěním, když diplomantka v jiných případech vrší jednu 
chybu za druhou – včetně výše uvedených nepřesností v číselných údajích?! Než i pokud 
bychom prezentaci výsledků výzkumu vzali za bernou minci, k argumentaci lze vznést 
výhrady v případech, kdy překračuje deskriptivní rovinu: 

• Na jakém základě autorka tvrdí, že „silné náboženské cítění“ (u židů) vedlo 
k vyššímu počtu dětí (s. 28)? 

• Proč jsou na s. 28n. (SL 1921) jména tištěná tučně a na s. 32n. (SL 1930) už nikoli? – 
nezávisle na pozn. č. 12 na s. 39. 

• Z jakých pozic je vedeno apriorní chápání společnosti jako trojvrstvé (s. 33)? I pokud 
bychom je přijali, do „střední vrstvy“ by kromě obchodníků za první republiky jistě 
patřili také úředníci, intelektuálové ad. 

• Co je míněno „pokřivenou socioprofesní skladbou“ židů (s. 37)? Vůči čemu 
pokřivenou, jak a proč?! Je vůbec vhodné ve vědeckém textu užívat takovéto obraty? 

Ani kapitola pojednávající o vztazích brandýských židů a majoritního obyvatelstva (s. 41-53) 
bohužel nepřináší adekvátní zjištění, namnoze asi proto, že nebyly vhodně zvoleny prameny a 
autorka si s jejich interpretací příliš nevěděla rady. Mísí tak podstatné s nepodstatným, často 
opakuje již řečené, ale kromě základní teze o asimilaci židů do české společnosti celá kapitola 
vlastně nic nového nepřináší. Závažnou chybou je bez dalšího srovnávat (český) fašismus a 
nacismus, zvlášť když je v použité literatuře uvedena Pasákova monografie (např. na s. 49 se 
tvrdí, že tlak nacistického Německa „českým fašistům dodal sílu“!), nebo opakované užívání 
názvu „národní strana socialistická“ místo Čs. strana národně socialistická (s. 43, 56). 
Takových chyb je v celé práci bohužel více: zkratky „Judr.“, „Mudr.“ místo „JUDr.“, resp. 
„MUDr.“ (s. 30, 35, 36, 38, 44, 46, 58), nepříliš vhodné užívání dalších zkratek (censy se 
v historickodemografické literatuře standardně zkracují „SL“ nikoli „SO“), pravopisně 
nesprávně užívaný symbol procent (je-li psán bez mezery za číslem, znamená „-procentní“).  
O nedbalé práci svědčí jak častá opakování, tak i stylistická úprava, která není adekvátní pro 
odborný text. Místy se objevují překlepy (např. „tel“ místo „let“ na s. 10; „Body“ a „Bondy“ 
na s. 21 – jde o tutéž osobu; podle výčtu jazyků, jimiž vládl, na s. 23 přitom uměl hebrejsky 
hned dvakrát; pozn. č. 19 na s. 25). Neobratná jsou i spojení „židé … hynou“ (s. 24), „díky 
úmrtím“ (s. 37) aj. 
 

*   *   * 



 
Předložená bakalářská práce neprokazuje dostatečné teoretické a metodické zvládnutí 
historických a společenskovědních přístupů, adekvátní uchopení zvoleného problému a jeho 
prezentace. Třebaže oceňuji provedenou heuristiku, i v případě pramenného výzkumu 
postrádám dostatečný přehled, který je podmínkou kvalitního zvládnutí problematiky. Dále se 
objevují chyby v interpretacích a dílčí nepřesnosti, svědčící ovšem o závažnějších 
neznalostech, stejně jako neschopnost zasadit vlastní mikrosondu do širšího sociálního 
kontextu. Z těchto důvodů práci sice doporučuji k obhajobě, nicméně hodnotím pouze jako 
dobrou (20 b.). 
 
V Praze 28. července 2008 
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