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 Diplomantka si vybrala zajímavý problém, který je  přes svou módnost  
stále otevřený dalším analýzám. Název její práce je však klamavý; nejde o 
problém plurality identit pražských Židů ve 20. století, ale o pokus vyhodnotit 
několik důležitých segmentů identity na základě 25 vzpomínek pražských Židů 
z archivu USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education a 
z webových stránek organizace Centropa, a to pouze v době první republiky a 
v letech 19451955. Ve svém ústním vystoupení by kolegyně měla objasnit, 
proč vnímala období let 19451955 jako jeden časový celek, proč zvolila jako 
horní hranici svého bádání rok 1955 (pochopila bych rok 1956 jako začátek 
destalinizace, poválečná léta však měla být rozdělena do časových úseků) a proč 
ji nezajímal vývoj identit v dalších časových obdobích (19561968/9, 
„normalizace“ …). Pominu nyní skutečnost, že je proti všem antropologickým 
pravidlům pracovat s překlady vzpomínek zaznamenaných původně česky 
v jejich anglickém překladu (v některých případech navíc vzpomínky vyšly 
knižně), a zaměřím se na podstatnější problém: na výběr vzorku. Pokud jsem 
v práci nepřehlédla nějakou pasáž, je zřejmé, že kritéria volby nebyla objasněna. 
Litovat lze také toho, že kolegyně ve své práci abstrahovala od teorií paměti i od 
objasnění aplikace své metody  obsahové analýzy. Přestože se s mnohými 
z postřehů empirické části práce lze ztotožnit (vysoký stupeň sekularizace 
pražských Židů, jejich vysoká loajalita k československému státu, jejich adorace 
Masaryka, jejich přechylování k češství, vysoký stupeň bilingvnosti, změna 
v poměru ke státu po druhé světové válce, vysoká zainteresovanost na 
komunistické ideologii), vyhodnocení dat je nesmírně nečisté (zpravidla nejsou 
zřetelné rozdíly mezi informátory v závislosti na jejich výchozích rodinách, 
případně i válečné a poválečné zkušenosti, na jejich sociodemografické 
charakteristice a politické angažovanosti). Čtenáři není ani zřejmé, kdy 
rozhovory s informátory probíhaly; zavádějící jsou pak údaje typu vesměs (jak 
je možné, když se respondenti vesměs hlásili k češství a českému národu /s. 49/, 
že mezi nimi byly dvě sionistky?), několik atd. (Lépe by bylo informátory 
zakódovat a při rozboru odkazovat k jednotlivým kódům.) Problémem analýzy 
je však i nevyjasněnost pojmu židovství; autorka v něm vidí současně pouze 
etnicitu a pouze náboženskost, o tom, že by pro informátory mohlo být židovství 
etikou, rodinným závazkem apod., vůbec neuvažuje. Méně závažným 



nedostatkem jsou nevhodně používané termíny. Pojem vlastenectví bych užívala 
spíše než pro postoj v první republice (s. 49) pro postoj v první polovině 19. 
století, pojem národní identita by bylo třeba nahradit termínem národnostní, 
sionisty jen těžko označíme jako asimilanty (s. 52). V rozboru však nalezneme i 
celou řadu nepřesností faktografického charakteru; vlastní sionistická identita 
byla skutečně budována na revitalizaci náboženských festivit, které byly 
přetransformovány ve slavnosti národněpolitické (s. 53), vztah Židů 
k antisemitismu během druhé republiky i k emigraci byl podstatně složitější, a to 
i ve vzpomínkách, než ho líčí diplomantka (s. 54, 61), názvy politických stran na 
s. 62 jsou zčásti chybné, zklamání informátorů z vývoje po druhé světové válce 
není dostatečně objasněno. Vzhledem k tomu, že autorka nebyla schopna 
provázat materiál s informacemi získanými v odborné literatuře, dostává 
empirická část charakter komentáře zajímavého materiálu, bohužel s mnohými 
chybami.  

 Celková hodnota empirické části je z těchto všech důvodů nevysoká. 
Problém kvality ovšem dost možná souvisí i s přípravnými kapitolami. 
Studentka si sice správně našla některé definice identit, dále s nimi však již 
nepracovala. Velké rozpaky pak budí úvodní historická kompilace, kterou 
kolegyně vybudovala jen na několika titulech odborné literatury, přesto je ale 
rozsáhlejší než vlastní výzkum. Je samozřejmě sporné, zda je nutné začínat od 
příchodu Židů do Prahy, neomluvitelné je pak ale to, že kolegyně nezařadila do 
tohoto nástinu mnohé zcela základní práce k tématu (Salner, Bihl, Seibt, 
Lipscher, Machačová a Matějček; pochopitelně existuje i rozsáhlá literatura 
k oběma historickým obdobím).1 Skutečnost, že mnohé ze závěrů odborné 
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literatury byly překonány (nebo jsou diskutabilní), bych ponechala ve studentské 
práci stranou. Hrubé historické chyby však odpustit nelze (např. studentka mluví 
o hospodářském liberalismu let 1848 a 1849 v habsburské monarchii /s. 19, 
chyba se opakuje i na s. 31/, tehdy existoval pouze rakouský stát, o existenci 
národního hnutí českých Němců /s. 26/, o příklonu Židů k německému 
liberalismu z vděčnosti /s. 27; nešlo spíše o vyšší výkon německé kultury?/, 
pomíjí zcela statistiku obcovacího jazyka a později národnosti, josefínské 
reformy hodnotí jako projev germanizace, přeceňuje vliv Masaryka na poměry 
první republiky /s. 35/, sionismus a židovské národní hnutí nevnímá jako 
synonyma /s. 38/, poválečné období líčí jako plné vnitřních konfliktů mezi 
asimilanty, sionisty a ortodoxními Židy /s. 43/, přestože v prvních 
postholocaustových měsících panovala názorová tolerance apod.). Špatnou práci 
s odbornou literaturou dovršují i špatné (nebo chybějící) citace (např. je 
opakovaně citován editor Ctibor Rybár místo Heleny Krejčové). 

Závěr. Diplomantka si vybrala zajímavý problém, neprokázala však, že dokáže 
pracovat kvalitně s odbornou literaturou a aplikovat správně vhodně zvolenou 
metodu. Problém identit se jí tak podařilo pouze naznačit. Práci hodnotím, 
s ohledem na obtížnost problému, jako velmi slabou dobrou. 

V Praze 5. 10. 2011                              doc. PhDr. Blanka SOUKUPOVÁ, CSc. 

               

 

                                                                                                                                                                                              
Ed. MACHAČOVÁ, Helena. Praha: Varius Praha s. r. o., Spolek akademiků – Židů o. s., 2008. V těchto pracích 
by kolegyně rovněž nalezla odkazy na historickou literaturu k postavení židovského obyvatelstva ve 
zkoumaných obdobích.   


