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Lenka Heroldová si pro svou bakalářskou práci zajímavé a v rámci současného 
sociálněvědního bádání bytostně aktuální téma: konstrukce a reprodukce židovské identity. 
Toto téma sledovala prostřednictvím narativního výzkumu ve vybrané rodině, jejíž někteří 
příslušníci se k židovství různými způsoby hlásí. Jakkoli je téma bakalářské práce navýsost 
inspirativní, domnívám se, že mohlo a mělo být zpracováno důkladněji. 
 Formální nedotaženost práce je zřetelná již z členění práce, kdy po standardním Úvodu 
a Teoretické části následuje oddíl Metodologie, v němž se ovšem skrývají i vlastní výsledky 
výzkumu. To je však to méně podstatné. Závažnější je obsahová stránka věci. Úvod práce (s. 
7n) napovídá, že autorka s problematikou zachází poměrně vágně, což se pak naplno 
projevuje v Teoretické části (s. 9-13). Ta je věnována především tématu židovské identity, ale 
jaksi zkratkovitě a na základě minimálního množství literatury. Výsledkem je, že si autorka 
sama není ani jistá tím, jak vymezit pojem „identita“: v odstavci na s. 13 se věnuje výčtu 
některých přístupů, jenž vrcholí sociálním konstruktivismem, který je ovšem prostřednictvím 
Giddense a Soukupové vzápětí popřen. Konstruktivistickému paradigmatu, které je pro takto 
postavené téma klíčové, odporuje i označení „určování identity“ – v rámci 
konstruktivistického uvažování přece nejde identitu nějak stanovovat, ale jde o to, jak je 
v určitých kontextech vyjednávaná. V této souvislosti mám proto velký problém také s kritérii 
židovské identity (s. 9n), převzatými z Pressburgerové 2008, které jsou bez komentáře 
zavádějící – jejich nerozmyšlená aplikace na vlastní data pak způsobuje taková tvrzení, že 
podle autorky např. aktér „naopak o fyzických proporcích, jako udavateli židovství nemluví“ 
(s. 38 – interpunkce zachována). Nedostatečné je také autorčino povědomí o historii židů 
v českých zemích (s. 11 – věc náboženské praxe po roce 1945 resp. 1948 nebyla tak 
černobílá, jak ji autorka vidí; jaký vztah má náboženská praxe s identitou založenou na 
holocaustu je otázka a už vůbec není jasné, jak dohromady tvoří „druhou skupinu“ židé 
asimilující se a emigranti do Izraele). Celkově lze shrnout, že teoretická opora práce je víc než 
střídmá a ty tituly, s nimiž autorka pracuje, nejsou využity reflektovaně. 
 V popisu průběhu vlastního výzkumu a použitých postupů je autorka také sporá, 
z hlediska dalšího textu je signifikantní především absence důkladného popisu analytických 
postupů (s. 21). Co mě ovšem jako vedoucí práce mrzí snad více je velmi odbytý sběr dat. 
Autorka pořídila s každým aktérem 1 rozhovor (narativ se čtyřmi otázky na závěr), přičemž 
nejkratší trval 30 a nejdelší 70 minut. To je ovšem na tak mnohovrstevnaté téma zoufale málo 
– kdyby byla autorka náležitě teoreticky a kontextuálně připravena, mohla vést ještě řadu 
dalších polostrukturovaných rozhovorů, ideálně opakovaných (vždy až po analýze dat). Jak je 
z transkriptů v příloze zřetelné, data, která autorka získala, jsou jen torzem životních příběhů 
aktérů. 
 Ve vlastní analýze se pak autorka pokouší o narativní analýzu zápletky (kap. 3.8.1), 
biografickou narativní analýzu se zaměřením na vyjednávání židovské identity (kap. 3.8.2) a 
srovnání odpovědí na otázku po předávání židovské identity (kap. 3.8.3). Zůstává však spíše u 
popisu některých dat, nikoli u interpretace dat jako celku. Tak by bylo možné položit řadu 
otázek – třeba po vlivu toho, že „babička“ je z asimilované rodiny a matka „dcery“ z rodiny 
katolické, po vlivu situace v ŽNO (která se posledních 50 letech významně měnila i pokud jde 
např. o postoj k nehalachickým židům – viz rozhovor s „dcerou“), co to znamená, že „člověk 
tam tak nějak geneticky patří“ /s. 38/, zda má konstrukce židovské identity něco společného 



s popíráním holocaustu /srv. s. 24/ atd. atd. Stejně tak bych měla velký problém třeba 
s autorčiným tvrzením, že mezi I. a II. generací byla židovská identita předávaná „velmi 
málo“ (s. 45). Copak držení velkých svátků, rozhovory o holocaustu a „babiččina“ tvorba 
vůbec nepatří mezi formy předávání? Nebo jak si vlastně autorka ono „předávání“ 
představuje? Navíc v práci silně postrádám analytický postup zaměřený na komparaci 
segmentů vyprávění (jak jej užívá např. autorkou odkazovaná monografie Welzer – 
Mollerová – Tschuggnallová 2010).  Pokud by se autorka lépe vyznala jak v kontextu 
problematiky židů v českých zemích ve 20. století, tak v teoretickém zázemí týkajícím se 
konstrukce identit, problematiky paměti a vyprávění, mohla v interpretacích dojít k opravdu 
zajímavým závěrům a zejména formulovat modely (strategie) reprodukce židovské identity. 
Takto jsou na práci zajímavá především samotná data, která autorka sebrala.   
 Také z formálního hlediska je na práci zřetelné, že vznikla v opravdu velkém chvatu – 
vedle výše uvedeného chybného členění je v textu opravdu řada překlepů, pravopisných i 
stylistických nedostatků (viz např. hned Úvod na s. 7). Domnívám se, že ani rozsah 
neodpovídá standardům FHS UK.   
  
Závěrem. Lenka Heroldová mne svou bakalářskou prací zklamala. Práce je po všech 
stránkách nedotažená, což je tristní nejen vůči tématu samotnému (potažmo vědě), ale 
především vůči samotným informátorům. Bakalářská práce Lenky Heroldové je dle mého 
názoru na samé hranici obhajitelnosti – navrhuji hodnocení dobrá nebo nedostatečná podle 
průběhu obhajoby, k níž ji tímto přes výše řečené doporučuji. 
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