Posudek na

bakalářskou

práci

Terezy Antalové
"Charakteristika a projevy

V

předložené bakalářské

jejich odraz v
I.světové

českého

antisemitismu (1848-1914)"

práci sleduje její autorka antisemitské projevy v

české literatuře

české

v období krachu bohemismu po roce 1848 až do

politice a

začátku

války 1914.

V úvodu autorka nejprve uvádí na co se ve své práci

zaměřuje

a

stručně zmiňuje

základní

literaturu, z níž ve své práci vychází. Poté podává vymezení pojmu antisemitismus.
Násl~duje přehled několika důležitých

historických událostí ve vývoji od tolerance

kjejich úplné emancipaci. V dalších kapitolách pak pojednává o pokusech

•

asimilaci k
setkávali,

českému prostředí

zmiňuje

židů

židů

o

a problémy, s nimiž se židé v těchto svých snahách

se o antisemitských projevech v české politice,

jejich odrazu v dobovém tisku. V druhé

části předložené

včetně

Hilsneriády a

práce pak rekapituluje

protižidovské projevy v publicistice, próze a poezii.

Připomínky.

V kapitole "Historický kontext" by bylo vhodné uvést jednak specifické postavení
v ekonomice a jeho důvody, jednak krach ideje mnohonárodnostních

států

židů

a vznik

moderního nacionalismu.
V kapitole věnované

asimilačním

tendencím by bylo

třeba

zmínit i asimilaci

k německému jazyku a kultuře a jejich. Všechny tyto faktory totiž do

značné

židů

míry

ovlivňovaly charakter a obsah antisemitismu v české politice, publicistice a literatuře jak

vyplývá z kapitolo antisemitismu v české politice, publicistice a literatuře.
Za nesprávné považuji obecné konstatování, že studenti a česká inteligence podporovali
emancipaci a integraci Židů do společnosti (viz s.9).
V závěru se mohla autorka pokusit o určitou charakteristiku proti židovských projevů
v českém prostředí. Tu má na několika místech pouze naznačenu (např.Bezruč, s.32).
Mám na mysli např. politické důvody, sociální důvody, ideologické a náboženské důvody
a pod. Na projevech jednotlivých autorů a politiků je lze velmi dobře sledovat.
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Hodnocení.
Předložená

práce je dobře strukturována, drží se zadaného tématu. Vychází z

česky

psané

literatury vztahuj ící se ke zvolenému tématu. Po formální stránce odpovídá všem
požadavkům

kladeným na

bakalářské

hodnotím jako velmi dobrou.

V Praze dne 27.8.2009

práce. Vzhledem k výše uvedeným

/h~/
Doc. P(Dr.

připomínkám

Bedřich Nosek, CSc.

jí

