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 Sl. Heroldová si pro svou bakalářskou práci vybrala velmi módní a přitom velmi 

zajímavý problém. S pomocí známého novináře Mgr. Petra Broda se jí podařilo vybrat i 

vhodnou třígenerační rodinu, jakkoliv je trochu sporná − vzhledem ke škále jejích 

uměleckých aktivit − její anonymizace. Litovat lze však toho, že kolegyně nakonec provedla 

interview pouze se zástupkyní nejstarší generace této rodiny, jejím synem a její vnučkou, 

nikoliv již s jejími dalšími členy (včetně katolické manželky zástupce druhé generace). Přesto 

však lze získaný materiál (metoda narativních interview a polostrukturovaných rozhovorů 

byla vybrána velmi vhodně) označit za velmi zajímavý a vhodný k další analýze. 

 Skutečnost, že rozbor vlastního materiálu není ovšem  souladu s kvalitou 

informátorů, byla podle mého názoru zaviněna několika základními skutečnostmi. Zaprvé 

byla způsobena mimořádně špatnou prací s dnes již relativně rozsáhlou literaturou 

k židovské identitě. Nejde jen o to, že mnoho zcela základních titulů chybí, ale především o 

to, že i uvedené texty byly reflektovány zcela nedostatečně a vlastní popis sebraného 

materiálu se k nim již vůbec dále nevztahoval (v kontextu této kritiky pokládám již za detail, 

že kolegyně opakovaně špatně cituje). Výsledkem je velmi zkratovitý úvod, v němž se 

kolegyně neptá na rozdíly v reflexi poválečného židovství v jednotlivých časových periodách, 

ale především vlastní „rozbor“, který tak nabyl spíše charakteru popisu. Kdyby se např. 

autorka seznámila s tím, co to bylo asimilované české židovství za první republiky, mohla by 

myšlení reprezentantky nejstarší generace zařadit do určitého společenskopolitického 

kontextu. Stejné by to bylo i v případě seznámení se s díly pojednávajícími o druhé 

postholocaustové generaci (Heitlingerová, Salner) atd. Druhý problém práce bych pak viděla 

v tom, že se sl. Heroldová na mnohé klíčové problémy souvisejícími s identitou vůbec 

nezeptala. Příčinou možná bylo i to, že trochu tápala v definicích svého stěžejního pojmu 

identita (snad se práce nejvíce přiklání k tomu, že identita je sebezařazení, sebeukotvení). 

Není však identita také zařazením člověka, skupiny těmi druhými (jinak řečeno: neměl být u 

druhé a třetí generace více probrán i problém prožívání antisemitismu, včetně současného 

nekorektního informování českých médií o dění v Izraeli?)? Neměla autorka šířeji 

rozpracovat i problém hierarchie jednotlivých složek identity? Některé indikátory identity 

(členství v židovské obci, vztah k obci, angažovanost v židovských spolcích, poměr 

k nedávnému rozkolu v Židovské obci v Praze apod.) pak v práci zcela scházejí, nebo jsou jen 

letmo zmíněny ve výchozím materiálu, aniž by se s nimi dále pracovalo. Hlubší rozbor by si 

zasloužil i vztah informátorů k judaismu, právě tak jako strach otce jako zástupce druhé 

generace z identifikace své dcery se židovstvím (není právě on projevem židovské identity?). 

Proč nebyla položena otázka typu Kdy jste byl poprvé konfrontován/a se svým židovstvím?, 

případně Jakým způsobem Vás babička, matka seznámila se svou zkušeností se šoa? Těch 



nepoložených dotazů je ovšem daleko více a je zřejmé, že tak složité téma nelze vyčerpat 

jedním rozhovorem. Zcela zmatená jsem pak z tvrzení na s. 11 „Rodiny s židovskou identitou 

založenou pouze na vztahu k holocaustu však mají svůj smysl, odlišily se totiž od zbytku 

společnosti“. Na s. 12 měla být pak představena definice židovství, s níž pracuje výzkum 

(kolegyně se pouze distancovala od halachického pojímání židovství). V žádném případě však 

nesouhlasím se sl. Heroldovou v tom, že antropologové chápou identitu pouze jako sociální 

konstrukt (s. 13). Třetí příčinou popisnosti práce mohla být snad autorčina neznalost 

antropologických prací o židovské rodině a o židovské svátečnosti. Začtvrté pak nebyla 

provedena důsledná komparace prožívání židovství (metoda komparativní není v práci vůbec 

zmíněna). 

 Závěrem je možné konstatovat, že si kolegyně sice vybrala zajímavé téma, získala 

mimořádně zajímavé respondenty, nepodařilo se jí ovšem postavit výzkum tak, aby problém 

identity alespoň v základních souvislostech vyčerpala. Vzhledem k neznalosti odborné 

literatury však nešla ani u sebraného velmi zajímavého materiálu příliš nad popis. Na druhé 

straně studentka přesvědčivě dokázala, že uvědomělý a „veřejný“ návrat k židovství je 

v postholocaustové době často až záležitostí třetí generace, která zpětně ovlivňuje generaci 

svých rodičů. Celkově hodnotím práci sl. Heroldové jako dobrou. 

V Praze 29. srpna 2011                                                                doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. 

 

 

 

 

                    

 

  


