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 Ve své bakalářské práci se sl. Lucie Vybíralová pokusila přispět k dalšímu 
poznání Hilsnerovy aféry. Protože si správně uvědomila, že na centrální úrovni se dá 
již těžko co doplnit k několika zásadním a opravdu vyčerpávajícím pracím, rozhodla 
se zjistit, jak o Hilsnerově aféře referovaly tiskoviny Pardubického kraje, tedy 
v podstatě z oblasti nepříliš vzdálené od Polné.  
 Našla deset listů, převážně (jen s jednou výjimkou) týdeníků, které byly 
vydávány v Pardubicích, Čáslavi, Chrudimi a v Poličce. Šlo o listy svobodomyslné, tj. 
v zásadě mladočeské orientace. Autorka sepsala články, týkající se Hilsnerovy aféry, 
po měsících a v závěru je vyhodnotila. V této fázi dospěla myslím k zajímavým 
objevům; ukázalo se, že tyto tiskoviny jen celkem málo zastávaly antisemitská 
stanoviska, naopak byly k antisemitismu kritické a do jisté míry sympatizovaly i 
s Leopoldem Hilsnerem. Rozhodně se – na základě tohoto výzkumu – nedá mluvit o 
paušálních reakcích odsuzujících L. Hilsnera a útočících na Židy a šířících pověsti o 
rituální vraždě.  
 Celkový závěr je bohužel formulován dost rozpačitě. Objevují se v něm 
pasáže, které tam zcela nepochybně nemají co dělat, např. banální pravdy o tom, že 
v současné době jsou noviny zatlačovány televizí a internetem. O tom, jak se 
uvedené listy stavěly k aféře, se vlastně nic nedozvídáme, i když právě zde by bylo 
ideální místo na celkovou komparaci. Chybí také vážné zamyšlení nad získanými 
výsledky. V bakalářské práci sl. Vybíralové se může čtenář dozvědět něco o tom, 
s jakými jinými novinami autor příslušného článku polemizoval či souhlasil. Postrádá 
ale informace o tom, kdo tyto články psal, jak získával informace apod. To se ovšem 
zjišťuje neobyčejně obtížně, v mnoha případech to je i nemožné.  
 
Doporučuji, aby bakalářská práce sl. Lucie Vybíralové byla připuštěna k obhajobě, 
známku navrhnu až v závislosti na kvalitě jejího vystoupení před komisí. 
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