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Oponentský posudek bakalářské práce 

 

PRAUSOVÁ Veronika, Emil Utitz. Katedra dějin a didaktiky d ějepisu PedF UK, 

vedoucí práce doc. A. Míšková, Praha 2011. 53 s. + přílohy 

 

Autorka předložené práce si ke zpracování vybrala biografickou studii významné 

postavy meziválečné vědy a židovské inteligence z Čech – Emila Utitze. 

Plán práce – jak je u životopisu přirozené – je pojat chronologicky. Stručné uvedení do otázky 

mnohonárodnostního soužití první republiky předchází dvěma nejobsáhlejším kapitolám 

« život Emila Utitze (1883-1942) » a « v terezínském ghettu » ; následuje pak velmi krátká 

pasáž o životě sledované osoby v poválečných letech.  

Cíl práce si Prausová vymezila v podstatě dvojí a) « zmapovat osudy německého 

vědce (…), který jako jeden z mála zůstal v poválečném Československu »1 b) « promítnout 

osobnost Emila Utitze, jako člověka své doby », zachytit « jeho životní osud na pozadí 

událostí, kterými byl ovlivněn nejen on, nýbrž celá tehdejší společnost » (s. 5). 

Primární pramennou základnou je jí Utitzova osobní pozůstalost uložená v Archivu 

AV ČR a osobní složka v Archivu UK, Utitzovo dílo a odborná literatura (Gebhart-Kuklík, 

Čapková, Kárný, Řepová). První výtkou předložené práce je však to, že studovaný archivní 

materiál se v textu příliš nereflektuje. Zarazí to především ve chvíli, kdy ho sama autorka v 

úvodu charakterizuje a vybízí k možnostem jeho využití (s. 6). Jistě by šlo využít i další 

vzpomínkovou literaturu, která by ostatně mohla dokreslit v poněkud pozitivnějších barvách 

vlastně negativní Utitzův charakter vykreslený Brodem (s. 16).  

Nepříliš šťastnou se jeví autorčina metoda, kdy text prokládá citacemi z odborné 

literatury, aniž by se k ní však sama vyjádřila, hodnotila a v mnoha případech citaci propojila 

i s dalším textem. U pramene, jehož « řeč » má text obohatit, to lze jistě pochopit lépe, ale ve 

většině případů jde spíše o « útržky ». Není také jasné proč k charakterizování hospodářské 

krize v Československu či dokonce mnichovské krize je použito práce Wilmy Iggersové (s. 11 

a s. 13), k pasáži o « pátečnících » Daniely Řepové (s. 25), jež se těmto tématům věnují 

skutečně jen okrajově.  

Chybí hlubší reflexe tématu a jeho přesnější problematizování. Proto autorka dospěla k 

nepřesvědčivému závěru, že přestože Utitzův « nebyl vždy procházkou růžovou zahradou, 

                                                 
1 V textu chybí doplnit « z koho » či z jaké skupiny byl « jeden z mála ». Tato nejednoznačnost se samozřejmě 
promítá i do zpracování samotné práce.  
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dokázal svůj osud nést s grácií a zároveň se díky svému smyslu pro spravedlnost a poctivost 

stal pro mnohé vzorem » (s. 49).  

Z toho vyplývá i zásadní výtka, a tou je kompilační charakter práce. V této souvislosti 

lze samozřejmě položit elementární otázku, čím autorka prací přispěla k lepšímu poznání 

studované problematiky. Vždyť přinejmenším samotné dílo Utitze by zasloužilo lepší rozbor 

v dobových souvislostech, než ho pouze přejít větou že « vydal celou řadu knih » (s. 20). 

Stejně tak by si pozornost zasloužil jeho příchod na Německou univerzitu v Praze a 

především jeho život jako bývalého terezínského vězně německého jazyka a národnosti v 

komunistickém Československu. Copak mu byla « nepřítelem » skutečně pouze « poválečná 

československá byrokracie » ?  

Na tyto otázky lze předpokládat odpověď v průběhu obhajoby. Dle ní také bude upraveno 

konečné hodnocení, přičemž je v tomto posudku navrženo předkládanou práci přijmout k 

obhajobě, ale hodnotit známkou « dobře ».  

 

Připomínky formálního rázu : 

 

a) nejednotné citování v poznámkách pod čarou. U přímých citací je nutné uvádět i 

konkrétní stranu (např. pozn. 3, 6, 28).  

b) psaní velkých a malých písmen (Národní archiv s. 6, ministerstvo či Ministerstvo). 

Zásadním se tato připomínka jeví u slov « žid » a « Žid ». V podobné práci by bylo 

více než vhodné užívání sjednotit případně i uvést, co se odlišným označením myslí. 

Totéž lze dodat k termínům « židovský národ », « sudetští Židé », « izraelita », 

« čechožid ». 

c) nejednotnost v citacích, zda je uvádět kurzivou nebo ne. Vyskytuje se dokonce 

« citace v citaci » (s. 20-21). 

d) nejednotnost v citování německých pramenů, zda je překládat nebo ne (např. s. 19). 

e) nejednotnost u osobních údajů v textu – s. 15 chybí křestní jména. 

f) hrubé chyby (shoda podmětu s přísudkem) a vynechaná slova – s postupujícím textem 

jich začíná výrazně přibývat, budí to dojem chvatného dokončování práce (s. 16, 25, 

32, 33, 35, 37, 38, 41, 40, 42, 43, 47, 49). 

g) chybí seznam příloh, včetně zdrojů k použitým ilustracím a fotografiím archivního 

materiálu. 

 

PhDr. Jiří Hnilica 


