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Posudek na diplomovou práci

Diplomová práce Karolíny Honsové věnovaná problematice plurality identit pražských 

Židů ve 20. století má teoreticko-výzkumný charakter. Práce má logicky promyšlený a dobře 

strukturovaný obsah, který je (kromě „Úvodu“ a „Závěru“) rozdělena do dvou částí. První 

s názvem „Historicko-teoretická východiska“ přináší zevrubnou charakteristiku postavení 

českých Židů a jejich identity založenou na studiu početných literárních pramenů. Druhá část

nazvaná „Konstanty a proměnné identity českých Židů v průběhu kritických okamžiků 20. 

století“ přináší poznatky z vlastního autorčina bádání. Výzkum je založen na obsahové 

analýze dostupných rozhovorů s pamětníky, jejichž zdrojem jsou internetové stránky 

organizace Centropa a Centrum vizuální historie Malach.

Text diplomové práce vychází z velmi solidních znalostí historicko-sociologické 

problematiky, které jsou doloženy zejména v její první části, kde je vedle výstižného popisu 

historického vývoje situace Židů v českých zemích obsažen i poměrné zdařilý výklad 

problému jejich identity založený na využití relevantní sociologické literatury (Berger + 

Luckmann, Huntington, Petrusek, Vlachová aj.). Za podstatné považuji i to, že autorka 

přistoupila k otázce jejího sledování v dimenzích plurality identity národní, náboženské a 

politické a že ve svém zkoumání zvolila vývojovou perspektivu zdůrazňující aspekty 

historicko-sociálních proměn. Ocenit je možné rovněž i výzkumnou část diplomové práce, 

která je zpracována s „přehledem“ a zároveň i „nadhledem“. Autorka využívá výzkumné 

postupy, které si osvojila během svého studia a které uplatnila již v předchozí badatelské 

činnosti (viz sborník studentských prací „Tradiční a moderní z perspektivy historické 

sociologie“).  Ke zkoumané látce přistupuje opatrně s vědomím nejrůznějších úskalí, která 

tento typ bádání přináší. Text obsahové analýzy je zpracován svědomitě a kultivovaně. 

Závěry, ke kterým autorka dospívá – i když nejsou nijak výrazně objevné a spíše potvrzují to, 

co už bylo v literatuře popsáno anebo bylo možné na základě dosavadních znalostí 

předpokládat – působí výrazně a přesvědčivě. To, co lze posuzované práci vytknout, je její 

relativně nevelký rozsah (bez literatury 72 stránek). 

Diplomovou práci Karolíny Honsové doporučuji k obhajobě. Mé hodnocení se 

pohybuje mezi známkou výbornou a velmi dobrou. O výsledku by měla rozhodnout obhajoba.
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