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Sl. Remešová si vybrala pro svou bakalářskou práci mimořádně zajímavý 

a současně i obtížný problém. Je však škoda, že ho řešila pouze za pomoci 

materiálu z devíti rozhovorů se čtyřmi respondentkami (jedna z nich byla 

kontaktována e-maily). V časově omezeném rámci deseti hodin se jí sice 

podařilo nashromáždit mimořádně závažná data, přesto by však sledování 

procesu profilování jednotlivých identit prospěla vyšší časová dotace, případně i 

kombinace metod (zúčastněné pozorování bylo deklarováno, ve vlastní analýze 

však využito nebylo). Konstruování identit se rozhodla kolegyně sledovat na 

indikátoru festivit a přátelského kruhu. Postup je to zcela legitimní, jakkoliv ve 

vlastní empirické části se objevují i další indikátory, které nebyly v úvodu a 

v závěru práce zohledněny. Matoucí je i tvrzení, že dívky přišly do České 

republiky s vybudovanou dvojí identitou, uvážíme-li věk jejich „imigrace“, a 

konečně i nakládání s termínem etnicita a judaismus; osobně se domnívám, že 

by skutečnost, zda je židovství pro informátorky otázkou národnosti, 

náboženství nebo životního stylu /takto je judaismus tradičně definován/ měla 

vyplynout až z vlastního výzkumu. Naopak za účelné považuji, že v úvodu 

vysvětlila sl. Remešová, jak bude pracovat s jednotlivými klíčovými termíny. 

Pouze bych zvážila vhodnost definice menšiny jako početně slabší /s. 8/; jsou 

totiž menšiny, které tuto charakteristiku nesplní; spíše bych zvažovala 

handicapovanost, nemožnost menšinové postavení trvale změnit apod.

Empirickou část uvedla kolegyně velmi správně jakýmsi historickým 

nástinem a přehledem výzkumů o postavení Rusů a Židů v současné české 

společnosti. Litovat lze však dvou okolností: 1. vlastní výzkum se o nástin příliš 

neopírá, 2. část věnovaná dějinám Židů v Rusku a v Sovětském svazu vychází 

prakticky jen ze tří prací. Pomíjí velké množství zcela základních titulů 

(Poliakov, Haumann, Sachar, Tager, Levický, Stěpanov, ale i Veber, Vydra, 

práci Die Judenpogromme in Russland I, II, 1910), a proto dospívá k jistému 

zjednodušení historického vývoje a vývoje ruského /sovětského/ antisemitismu 

(např. není zmíněn ani připravovaný proces proti lékařům v roce 1953). 

V případě ruských Židů v současné České republice by stálo za úvahu, zda, 

spíše než Český statistický úřad, neměla být kontaktována FŽNO a ŽO Praha. Je 

také škoda, že autorka nevyužila texty věnované židovské identitě v českých 



zemích po roce 1989 (Soukupová) a současnému antisemitismu (Rataj, Zbořil). 

Obsáhlejší je pochopitelně i literatura věnovaná ruské menšiny v současné 

České republice. Část hodnocení kvality výzkumu a jeho etické otázky sestává 

převážně z opsaných pasáží z Hendla a z banalit typu „Můj výzkum … 

neohrozil tělesné či psychické zdraví respondentek“.

Empirická část je mimořádně zdařilá tím, že si autorka všímá situací rodin 

respondentek před emigrací, resp. vzdělanostního a socioekonomického zázemí 

dívek, a deklarovaných důvodů pro opuštění vlasti, stejně jako výchozího 

stereotypu hostitelské země a prvotního kulturního šoku. Velmi správně jsou 

rovněž vybrány některé indikátory, s jejichž pomocí je problém identit řešen 

(reflexe Rusů, Židů ze strany české společnosti, socioprofesní zázemí, přátelský 

a partnerský okruh, festivity). Bohužel další klíčové indikátory chybějí, nebo 

jsou zpracovány nedostatečně (vztah k ŽO, k menšinovým spolkům, 

k menšinové literatuře, k historii…). Jako další problém vidím vlastní 

zpracování dat, které má charakter popisu s lehkým náběhem k výkladu. Tato 

nectnost poznamenává i velmi nepružné závěrečné shrnutí. Zvážila bych i 

typologii asimilace (jazyková asimilace nepochybně proběhla, zatímco mentalita 

zůstala jiná).

Autorka měla před sebou velmi složitý úkol. Podle mého názoru se s ním 

vyrovnala velmi dobře.
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