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Problematika dějin polských Židů je tématem nesmírně rozsáhlým a jeho popularita velmi
vzrostla především v posledních dvou desetiletích. Na prvním místě se zpracovává
problematika holokaustu, Židé v meziválečném období a v době rozděleného Polska.
V poslední době to jsou pak práce pojednávající o židovském obyvatelstvu po druhé světové
válce. Témata z nejnovějších dějin polských Židů, a to zvláště pro období židovské emigrace
v letech 1968−1969, jsou však zpracována nejméně. Kateřina Kroupová, projevující již delší
dobu velký zájem o dějiny polských Židů, se ve své bakalářské práci, jejíž téma si sama
vybrala, zaměřila právě na toto období.
Kandidátka svou práci rozdělila na šest základních kapitol: Charakteristika a vývoj
antisemitismu (s. 10−11), Situace polských Židů do druhé světové války (12−20), Židé
v Polsku v období 1945−1967 (s. 21−27), Šestidenní válka a její důsledky pro antisemitskou
kampaň (s. 28−36), Březnové události a jejich vliv na antisemitskou kampaň (s. 37−41) a
Emigranti (42−51).
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charakterizovala postavení židovského obyvatelstva v Polsku, přičemž tématu samému se
věnují hlavně kapitoly č. 4. a 5.: Šestidenní válka a její důsledky pro antisemitskou kampaň a
Březnové události a jejich vliv na antisemitskou kampaň.
Důležitou součástí práce jsou dotazníky, které Kateřina Kroupová připravila pro čtyři
židovské respondenty, jimiž jsou: Avraham Nanes, Zenia Rozenshein, Vera Lechtman a
Jerzy Stankiewicz. Odpovědi respondentů jsou zaznamenány v plném znění (v českém
překladu) v příloze, kde lze vyčíst, jak rozdílně pojali odpovědi na stanovené otázky. Škoda
jen, že se kandidátce nepodařilo od daných osob shromáždit poněkud rozsáhlejší informace,
jež by napomohly vytvořit sondážní medailony těchto přímých účastníků antisemitské
kampaně na konci šedesátých let v Polsku. Jistě nejcennější je v bakalářské práci poslední
kapitola s názvem Emigranti, v níž K. Kroupová dokázala využít informací od respondentů a
zdárně je zapracovat do textu.
Kateřina Kroupová si zvolila pro sepsání bakalářské práce nelehké téma, s nímž se dokázala
poměrně solidně vypořádat. Výsledkem je syntéza, jež splňuje všechny formality, kladené na
spis tohoto typu. Autorce nechybí odvaha prezentovat vlastní názor, avšak nevyhnula se zde

některým nepřesnostem, jako je např. používání termínu „polští komunisté“, přičemž není
v textu vysvětleno, že jde o PPR/PDS (Polska Partia Robotnicza/Polská dělnická strana), od
roku 1948 pak o PZPR/PSDS (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza/Polská sjednocená
dělnická strana). V textu se také nevyhnula problémům se skloňováním polských jmen a
příjmení v češtině (např. Romanem Dmowskim, s. 15, Mauryceho Zamoyského, Józefem
Piłsudskim, s. 16), taktéž zeměpisných jmen v češtině (např. v Grodnie, s. 17, v Mrogowie, s.
68, 70). Je také škoda, že neprovedla alespoň krátkou sondu do archivního materiálu, kde by
získala základní informace o dalším možném badatelském postupu. V práci se také objevují
pravopisné chyby, zvláště interpunkčního rázu. Různé nedostatky jsou i v přílohách, zejména
v dotaznících (přeložených z polštiny): pravopis (s. 65 Hanuka místo Chanuka), chyby
v překladu (např. s. 69 a 70), nejasnosti (rodiče mezi sebou mluvili židovsky – jidiš, nebo
ivrit?). Celkově však musíme konstatovat, že je předložená práce po metodické stránce
zpracovaná správně, přichází s novými a zajímavými fakty k vytčené problematice, a proto ji
navrhujeme ohodnotit známkou velmi dobře.
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