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Charakteristika práce: 

 

Předkládaná práce se zabývá analýzou příčin, projevů a forem antisemitismu. Autorka si 

klade za cíl nalézt odpověď na otázku, co stojí za nepřátelstvím a nenávistí vůči Židům, které 

nejsou typické pouze pro moderní společnost, ale objevují se již ve starověku.  Autorka dále 

deklaruje, že práce má teoretickou povahu, a proto své analýzy opírá o studium literatury, 

která se zabývá antisemitismem, pronásledováním Židů, rasovými teoriemi a interpretacemi 

příčin holocaustu.  

 

Práce je logicky rozdělena do tří částí. První je věnována různým definicím a vymezením 

pojmu antisemitismus. Součástí této kapitoly je také historický popis jeho nejrůznějších  

starověkých a středověkých forem. Druhá část je věnována analýze rasových teorií, které 

autorka považuje za konstitutivní pro vznik moderního antisemitismu, který měl své tragické 

vyústění v holocaustu. Třetí část se zabývá jeho formami, které jsou typické pro modernitu. 

Zde se autorka opírá zejména o argumenty Baumanna a Arendtové, z nichž dedukuje základní 

charakteristiky moderního antisemitismu: Jeho zdroje již nespočívají v náboženství, ale 

přesunují se do sféry politické a zejména kulturní. Ačkoliv měla idea rovnosti vyplývající z 

osvícenského universalismu znamenat pro Židy (jako etnickou menšinu) pozitivní změnu, 

vzestup národních států a rozvoj rasových teorií (sféra kultury) ale znamenaly nové zdroje 

antisemitismu. 

 

Výtky:   

 

- Není jasně formulován problém, který má být předmětem bakalářské práce. V úvodu 

se může čtenář dočíst, že autorka chce objasnit příčiny nepřátelství vůči Židům a jejich 

historické projevy. Takto definovaný výzkumný problém považuji za příliš vágní a 

představuje spíše námět, ze kterého lze výzkumnou otázku teprve odvodit. Jednotlivé 



kapitoly kladou důraz na odlišné aspekty, a tak není jasné, zda je cílem práce (1) 

analýza postavení Židů ve společnosti v různých etapách historického vývoje, nebo (2) 

kritika rasistických teorií, nebo (3) popis společenských předsudků vůči židovské 

menšině či vše dohromady.  

- Ačkoliv se práce jmenuje Antisemitismus v sociologické perspektivě, sociologická 

perspektiva se objevuje až ve třetí-poslední kapitole. První dvě kapitoly (zejména 

první) mají charakter historické práce. Sociologický aspekt vidím (snad) v tom, že 

zdroje antisemitismu se přesunuly z roviny náboženské a ekonomické, do roviny 

politické a kulturní. Tato teze je ovšem silně zastřena spíše zbytečnými historickými 

popisy (např. Dreyfusova aféra), popisy antisemitských předsudků a pověr,  

taxativními výčty (zdlouhavý popis dělení etnik dle různých rasových teorií), 

nesystematickou a roztříštěnou argumentací a proklamativním odsuzováním 

rasistických teorií (nic proti, ale ať je potom kritika těchto teorií v samostatné kapitole 

a ne tak nějak všude). 

- Autorka by měla dle mého názoru vysvětlit, proč zvolila historický typ práce, který je 

velmi selektivní a neúplný: Není dostatečný ani ze sociologického, ani z historického 

hlediska. 

- Není příliš jasné, proč se autorka zaměřuje na historickou analýzu antisemitismu od 

starověku po 2.sv.v. a opomíjí období po 2.sv.v., které by ze sociologického hlediska 

bylo neméně zajímavé.  

- Autorka také systematicky pomíjí sociologické, resp. sociálně psychologické, pojmy 

(a empirické výzkumy), které se zabývají problematikou antisemitismu. Sociologie 

etnicity, rasismu a antisemitismu představuje svébytný a dlouhodobě rozvíjený obor, 

ke kterému se váže obrovské množství teoretických studií a zejména empirických 

výzkumů. Sociologická perspektiva (a pojmy) se objevují v poslední kapitole v 

analýze příčin holocaustu. Analýza holocaustu ovšem souvisí s příčiny antisemitismu 

pouze nepřímo.  

- Chybí kapitola shrnující současný stav poznání v dané problematice. Ani výběr 

literatury nelze považovat za příliš vhodný (viz. opomenutí sociologických pojmů). 

Navíc je poněkud zvláštní, pokud autorka v bakalářské práci cituje učebnice 

(Giddensova Sociologie).  

 

 

 



Klady práce: 

 

- Autorka pracuje s cizojazyčnou literaturou. 

- Závěr z hlediska logiky a struktury argumentace převyšuje zbytek práce. Autorka 

relativně jasně shrnuje výsledky svých analýz. Závěry vyplývají z předcházejícího 

textu. 

 

Hodnocení: 

Respektuji, že smyslem bakalářské práce nemá být přinášet nové poznatky a rozšiřovat 

současný stav sociologického poznání. Autorka by ale měla alespoň prokázat schopnost jasně 

formulovat výzkumný problém, strukturovaně argumentovat a jasně shrnout poznatky práce. 

V případě formulace výzkumného problému a strukturované argumentace nejsem přesvědčen, 

že autorka toto dokázala. Práci proto považuji za problematickou.  

 

Předkládanou bakalářskou práci navrhuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře - při 

dobré obhajobě.  Za hlavní zápory práce považuji nejasně formulovanou výzkumnou otázku, 

špatnou logiku argumentace a opomenutí sociologických pojmů, které se váží ke 

zkoumanému problému. 

 

 


