
Radka Ševčíková, Židé v Berlíně v období Výmarské republiky, Diplomová práce, 

Katedra církevních dějin a práva HTF UK, Praha 2012, s. 79 

 

     Německým dějinám za Výmarské republiky nevěnovali a nevěnují čeští historici (kromě 

průkopnické práce Dagmar Moravcové) takovou pozornost, již si toto složité a převratné 

období zasluhuje. To kontrastuje s řadou cenných děl historiků k tématu, vzniklých od 

padesátých let minulého století až do přítomnosti v německém prostředí. Tuto skutečnost jsem 

si uvědomil již před několika lety, během přípravy monografie o patriarchu CČSH dr. M. 

Novákovi, studujícímu na sklonku Výmarské republiky v Německu. Z důvodu, že jsem se 

kulturními i politickými jevy tohoto období německých dějin po určitý čas musel zabývat, 

přijal jsem i vedení diplomové práce R. Ševčíkové Židé v Berlíně v období Výmarské 

republiky. 

     Autorka posuzované práce v úvodu konstatuje, že jejím cílem bylo především zachycení 

situace židovského obyvatelstva v Berlíně ve zkoumaném období. Jak vyplynulo i 

z konzultací k tématu, rozhodla se je zachytit ve spojitosti s kulturní i politickou atmosférou 

místa a doby. Zaměřila se především na osobnosti židovské komunity, jež v řadě uměleckých 

oborů a oblastí kultury  reprezentovaly umělecký duch i tendence zkoumaného období. 

      R. Ševčíková se pozorně začetla do děl věnovaných kultuře a politice Výmarské 

republiky, jež vyjmenovává v seznamu použité literatury své práce. Během konzultací byl 

jejich počet ještě doplněn o další tituly. Ty si autorka práce vyhledala v německých i českých 

knihovnách, prostudovala a promítla postupně do svého textu. Seznam použité literatury 

doplnila i řadou internetových odkazů. Její text zkoumá nejprve situaci Židů v Berlíně před 

rokem 1918. Po zmapování politických důsledků první světové války pro Německo, 

charakterizuje R. Ševčíková termín Výmarská republika a věnuje pozornost jejímu ústavnímu 

ukotvení. Zmiňuje i významné židovské politiky z raného období Výmarské republiky, otce 

první demokratické ústavy Německa prof. Hugo Preusse a ministra zahraničí Walthera 

Rathenaua. 

     Situaci židovského obyvatelstva zkoumá R. Ševčíková ve své práci nejen na rovině 

náboženské, ale i politické a sociální. Krátkou, ale orientující podkapitolu věnuje i postavení 

Ostjuden, tj. Židů z východu, v Berlíně. V druhé části své práce se pak zaměřila na osobnosti 

židovské komunity, jež v řadě uměleckých oborů a oblastí kultury  reprezentovaly umělecké 

tendence zkoumaného období. I zde se snaží v jednotlivých kapitolách naznačit širší dobové 

souvislosti (Amerikanizace a masová kultura). Práci ukončuje mapováním politické situace na 

sklonku Výmarské republiky, výčtem použité literatury a bohatými obrazovými přílohami. 



     Lze konstatovat, že textově kritický aparát posuzované práce je přes některé nedostatky 

uměřený. To se týká i opakovaných citací děl. Autorce práce lze vytknout, že k svému textu 

nepřiřadila cizojazyčné resumé. Do jisté míry i to, že v seznamu použité literatury, ve výčtu 

knih, nesjednotila velikost fontů. Tyto nedostatky vyvažuje celkový přínos práce. Tu její 

autorka napsala střízlivě, kriticky. Svůj text se zaujetím tématem konzultovala. I přes výše 

uvedené výtky tuto diplomovou práci hodnotím ještě stupněm výborně. 
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