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O p o n e n t s k ý    p o s u d e k

Předkládaná dizertační práce si klade za cíl postihnout sociálně-ekonomický pohyb 
obyvatelstva Teplic-Šanova, jež bylo označeno za židy mezi lety 1938-1960. Autorka sama 
připomíná, že charakteristika židovské komunity se pro každé období její existence ve městě 
proměňuje v závislosti na politickém vývoji, majetkových a sociálních změnách. Z toho 
vyplývá, že konstrukce její identity i osudů jednotlivců je vzhledem ke složitosti vývoje 
v daném období mnohovrstevnatá. Chronologický záběr práce je možno rozdělit do dvou 
základních etap. Období 1938-1945 poskytuje autorce v prvé řadě možnosti odhalení strategií 
a postupů nacistického totalitárního režimu v průběhu tzv. arizace židovského majetku 
(včetně jejích souvislostí); zabývá se dále počáteční snahou židů o emigraci, jejich  postupnou 
pauperizací, ghettoizací a osudem až do nacistického „konečného řešení“ židovské otázky. 
V období 1945-1960 sleduje pak autorka situaci přeživších jednotlivců (včetně 
neautochtonních skupin, jež městem pouze procházely), vlivy měnícího se politického kurzu 
poválečného Československa v období 1945-1948 a po vítězství komunistického režimu až do 
roku 1960. Mezi typické procesy celého poválečného období zahrnuje také další etapy 
emigrace.  Chronologické vymezení považuji za logické, neboť jak z obecného pohledu na 
osud židovského obyvatelstva Československa v letech  okupace a II. světové války, tak i 
vzhledem ke sledované problematice jeho sociálně-ekonomického pohybu  není možno tyto 
dvě etapy bez jejich vzájemné návaznosti pochopit.

Vlastní téma práce je z hlediska dosavadních výsledků moderní české historiografie 
doslova novátorské. Jeho původnost spatřuji především  ve snaze autorky zachytit osudy 
židovského obyvatelstva odtrženého sudetského pohraničí ČSR, jemuž zatím nebyla 
věnována dostatečná pozornost. Zároveň oceňuji její přístup ke zkoumání sledované 
problematiky z úhlu pohledu „malých dějin“ nejpočetnější židovské městské komunity 
v severních Čechách. Autorka si význam tohoto úhlu pohledu pro poznání sledované 
problematiky uvědomuje a zmiňuje jej. Nicméně podle mého názoru mohla už v úvodu 
věnovat tomuto fenoménu hlubší analýzu z hlediska jeho výhod (i úskalí) – např. možnosti 
hledat nové metodické postupy při práci s poměrně omezeným a jednostranným okruhem 
pramenů, provádět analýzy a komparace výsledků kvalitativního výzkumu apod.   Na druhé 
straně chápu, že vzhledem k velmi bohaté a rozmanité struktuře celé práce  a pokusu 
zodpovědět nebo alespoň naznačit možnost odpovědí na řadu otázek, které si v úvodu práce 
(s. 19-20) a také v samotném textu sama vytýčila, nemohla zvládnout vše, co oponenta při 
čtení napadá. V úvodní části L. Burgerová zařazuje charakteristiku stavu bádání sledovaných 
otázek, v podkapitole Kontext…pak řadu obecných úvah, v nichž vychází z názorů  
zakladatelů teorií totalitarismu (Arendtová, Jaspers - zaujímá  k nim i vlastní postoj)) 
Následuje analýza literatury, která se bezprostředně váže k pojednávanému tématu (oceňuji 
zejména zařazení vysokoškolských prací, na něž studenti často zapomínají). Vzhledem 
k rozsáhlému seznamu literatury v závěru práce bych v této souvislosti očekávala poněkud 
širší záběr prací obecnějšího charakteru. V analýze (a zčásti i v závěrečném seznamu) mi 
chybí některá jména autorů obecněji zaměřených prací (rozsáhlá produkce autorského 
kolektivu Matějček-Machačová, jež se sice nedotýká období sledovaného autorkou, ale je 
podle mého názoru zajímavým příspěvkem k teorii a terminologii sociálních dějin) a zejména
pak témat, jichž se pak autorka v textu dotýká (např. Zlatica Zudová-Lešková a další autoři 
zabývající se židovským zahraničním odbojem, souvislostmi osudů židovských obyvatel 
Podkarpatské Rusi – poválečných optantů). Snad bylo možno zmínit i další autory studií, kteří 



se delší dobu věnují židovské problematice  (Blanka Soukupová - předválečné a poválečné 
osudy židů z vnitrozemí). Pokud vím, věnuje česká historiografie v poslední době hlubší 
pozornost i postavení emigrantů z obsazeného pohraničí na  zbývajícím českém území. Na 
rozdíl od stručného hodnocení literatury bych chtěla naopak vyzvednout velmi podrobné 
pojednání autorky o charakteru, významu a možnostech využití  pramenné základny. (K této 
části jen drobná poznámka ke s. 35 – SOA Opava neexistuje, autorka měla zřejmě na mysli 
dnešní Zemský archiv v Opavě (dřívější oblastní, odtud asi pochází omyl, nesprávný odkaz na 
název ZAO se objevuje v textu víckrát).

V úvodu jsou samozřejmě uvedeny i prameny orální historie, autorka v textu pak 
bohatě využívá jejich základní zdroje – USC Shoah Foundation Institute, VHA (centrum 
Malach UK, Židovské muzeum v Praze, částečně i na webu) i své vlastní sběry. Charakter, 
význam i nutnost vnitřní kritiky, „rizikovost“ vzpomínek několikrát zmiňuje, zdůrazňuje pak 
zejména jejich význam pro „uchování paměti“, zkoumání lokální historie, každodennosti.
Domnívám se, že oral history má pro jakékoliv téma z doby okupace a II. syětové války, resp. 
totalitárních režimů obecně zcela nezastupitelný význam (např. vzhledem k absenci a 
nedostatečné věrohodnosti oficiálních pramenů). Předpokládala bych proto obsažnější 
metodický úvod a zejména autorčin odkaz na její vlastní postupy při jejím využití – ostatně 
v další kapitole velmi názorně ukazuje např. možnost práce s použitými vzpomínkami ve 
dvouvrstvém datovém modelu – tedy, pokud tomu správně rozumím, určité kombinace 
využívání kvalitativních a kvantitativních metod v historikově práci. 

Za pozoruhodný považuji přístup autorky k inovaci metodických postupů historikovy
práce, jímž plně prokazuje svou kompetenci v oblasti hospodářských a sociálních dějin. 
Nabízí a popisuje vytváření expertního systému kombinace neuronové sítě a tzv. 
rozhodovacího stromu, blíže objasňuje způsob využití typů databází apod.  Dospívá až 
k ucelenému návrhu zásad postupů nových kvantitativních metod v historii, které se budou 
opírat o pokrok v možnosti zpracování velkého množství dosud sebraných, ale nedostatečně 
využívaných dat.

Složitost řešených problémů si vyžádala nutnost strukturovat práci do značného 
množství obsažnějších i kratších kapitol a podkapitol, tato struktura má svou vnitřní logiku a 
návaznost. Zamýšlela jsem se jen nad tím, zda nebylo možno poněkud zestručnit dějiny 
komunity od 14. do 19. století a odkázat v této souvislosti na existující literaturu; v dalších 
kapitolách podobně řešit např. vysvětlení obecně známých pojmů. Některé z nich moderní 
historiografie již běžně nepoužívá – např. s. 69 – název podkapitoly Konstrukce a obrození 
národa, dále „obrození národů“. V souvislosti se sionismem, který se zřejmě stal (jak sama 
autorka uvádí) základním proudem vytváření židovské národní identity, někteří autoři (pokud 
vím, např. dále uvedená Zudová-Lešková) hovoří o tom, že se zrodil jako „úsilí po obnovení a 
udržení židovského státu v Palestině…Že jsou Židé samostatným národem, to bylo 
samozřejmostí…“ Česká historiografie podle mých poznatků dnes běžně uvádí pro autorkou 
v této souvislosti uvedené procesy termín zavedený M. Hrochem a dalšími - „národní hnutí“.    
Jiné pojmy či pasáže postupně podle mého názoru  ztrácely na původním významu 
v souvislosti s akulturací (s. 73 - pravidla Chevra Kadiša, kde uvádím autorka nepřesně jméno 
známého pražského rabína:  Löw ben Bezalel – správně Jehuda ben Becalel). Velmi jsem 
naopak ocenila výklad pojmů, souvisejících s akulturací a konstrukcí identity, analýzy proměn 
postavení, struktur a celkového vývoje židovských městských komunit od 19. století. V té 
souvislosti bych ještě podotkla, že autorka už v úvodu stručně, ale výstižně vysvětlila, proč 
v souvislosti s tématem své práce zásadně užívá termín „žid-židé“ s malým počátečním  
písmenem. 

Ke kapitole Židovská komunita v Teplicích 1938-1945, která tvoří jádro první části 
posuzované práce Lenky Burgerové, nemám v podstatě zásadní připomínky. Autorka podle 
mého názoru využila téměř veškeré dosavadní možnosti z hlediska dostupných informačních 



zdrojů, metodických postupů i rozsáhlého záběru sledovaných tématických okruhů. Rozvádí
např. moji poznámku z úvodu, která se dotkla situace uprchlíků ze zabraných Sudet do 
okleštěného vnitrozemí českých zemí. Citované vzpomínky pamětníků i další doklady 
potvrzují, že dočasné československé útočiště nebylo pro ně příliš pohostinným územím
(pokud vím, o jejich situaci v historické literatuře věnované období tzv. druhé republiky 
najdeme zatím jen kusé informace).  V další části se čtenář dozvídá  nové informace o 
některých méně známých cílech emigrace (Dánsko, Švédsko). Autorka  se nezmiňuje o 
různých cestách přes Polsko či jihovýchodní Evropu, zřejmě se teplických židů netýkaly 
(resp. o nich nejsou dochovány zprávy). Kapitola o teplických židech v armádě je stručná.  
V této souvislosti pouze poznamenávám, že např. údaje o počtu židovských vojáků 
v zahraničních armádách (u Burgerové znovu na s. 227) podle Klapálka, E. Kulky se snaží 
současní autoři upřesňovat (Zudová-Lešková). V dalších podkapitolách mne mimo jiné velmi 
zaujaly formulace autorky, které se týkají oficiální propagandy nacistů spojené s cíli arizace a 
„konečného řešení“ a postoje domácího německého obyvatelstva k osudu židovských 
spoluobčanů. Velmi zajímavé jsou samozřejmě také výsledky rekonstrukce obětí „konečného 
řešení“ a přeživších vytvořené na základě dosavadní statistiky a úvahy o možnostech jejich 
rozšíření s využitím již  zmiňovaných metod moderní databázové a internetové technologie (s. 
185-188). Následující částečný výpis z databáze bych možná s příslušným odkazem umístila 
spíše do příloh, na druhé straně ale chápu, že autorka měla k jeho zařazení do souvislosti 
s textem dobré důvody. 

Druhé jádro předkládané práce sestávající z kapitol Období limitované demokracie 
(1945-1948) a Politická linie po únoru 1948 představuje neméně zajímavá a inspirující 
témata, z nichž řada odpovídá na dosud ne zcela jasné a dořešené problémy diskontinuity 
vývoje, pokusů o obnovení náboženské a sociální pospolitosti (zejména např. návrat 
k judaismu), poválečných restitucí. V této souvislosti mi místy poněkud unikala logika řazení 
souvislostí – např. spojení obecného úvodu k restitucím s dekretem o státním občanství –
vysvětlení jsem našla, ale až v následující podkapitole. Tento problém se místy vyskytuje i 
v dalším textu –např. na s. 267 je poprvé uvedena zkratka SÚC (Státní úřad pro věci 
církevní), ovšem vysvětlení tohoto pojmu následuje až v poznámce 487 na s. 278. Poněkud 
nepřesné mi připadá  vysvětlení zkratky PTP (s. 243), u níž autorka uvádí, že to byl 
„vojenský tábor nucených prací“. Vím samozřejmě, že „černí baroni“ byli skutečně nasazeni 
na práci v dolech, kamenolomech apod. Vzhledem k diskusím, jež o tomto problému vyvstaly 
v souvislosti s kritikou Švandrlíkova románu a jeho pozdějších zpracování do filmové podoby          
bych ale očekávala poněkud podrobnější vysvětlení. Moje poslední poznámka k formulacím 
v této části se týká autorčina pojetí poválečné mononacionální společnosti (s. 294). 
Domnívám se, že přes všechny snahy po vytěsnění a asimilaci minorit byla poválečná ČSR 
jednoznačně prohlášena za stát dvou rovnoprávných národů Čechů a Slováků (proto, aby se 
distancovala od předválečného čechoslovakismu). „Jednota pracujícího československého 
lidu“ byla podle mne chápána politicky jako výdobytek „národní a demokratické evoluce“, 
kterou uskutečnili Češi a Slováci (ti už v rámci SNP tím, že se přihlásili k obnově jednotného 
československého státu). Z minorit ovšem byla opět nejhůře postižena židovská, jejíž 
příslušníci odpověděli na nové vlny a podoby antisemitismu autorkou pregnantně 
dokumentovanými dalšími vlnami emigrace. V této souvislosti je pro mne mementem závěr 
podkapitoly o procesu se členy vedení teplické a ústecké ŽNO: „ Pamětníci… zmiňují…, že 
nikoliv nacistické trýznění, ale teprve toto druhé, obsahující křivá obvinění, internace a 
procesy v rodné zemi a organizované příslušníky vlastního národa, jejich rodiče nebo známé 
psychicky zlomilo“ (s. 277). 

V obsáhlém závěru své práce autorka domýšlí a logicky vysvětluje nejen návaznost 
obou základních částí překládané práce, ale  i celou řadu dalších souvislostí, které v práci 
uvedeny nejsou (a nemohly být, neboť ji časově přesahují – např. uvolnění v šedesátých 



letech, problémy restitucí  po roce 1989). Končí konstatováním, že v mnoha směrech bylo 
úsilí komunistické diktatury o nivelizaci společnosti a asimilaci minorit úspěšné (dodávám 
jen, že ne u všech a ne vždy stoprocentně). Na závěr navazuje podkapitola Další směry 
bádání, v níž autorka konstatuje, které dosud jen naznačené problémy výzkumu lze dále 
rozvíjet a jakým způsobem – znovu tu např. sumarizuje  možnosti, jež představila už 
v metodické části práce. Její naději, že předložená disertační práce se stane inspirací pro další 
badatele, lze rozhodně podpořit. Obraz vývoje komunity je na základě všech zdrojů informací
v předložené práci zpracován validně, projekt rekonstrukce historické paměti může na jeho 
základě velmi úspěšně pokračovat. 

K závěrečným součástem a k formální podobě předkládané práce mám ještě několik 
zásadnějších připomínek. V seznamu archivních pramenů a seznamu zkratek (s. 305-306, 
312) v mé verzi práce chybí některé údaje – nejsou tu např.uvedeny  další zdroje oral history 
(kromě ŽM  v Praze).  U většiny příloh nejsou dost jasně zaznamenány zdroje (mohlo být 
řešeno např. formou přehledného seznamu). 
Dále se ptám, proč je v celém textu včetně poznámek zvolen formát „zarovnat vlevo“. 
Samozřejmě se omlouvám, pokud je to úzus stanovený institucí, nevzpomínám si ale, že bych 
se s podobným způsobem úpravy textu setkala v jiných závěrečných pracích či publikacích a 
popravdě řečeno se mi nelíbí  (zejména ve vytištěné verzi DP)
Dále bych si dovolila několik  poznámek ke stylistické a pravopisné úrovní práce (důležitých 
např. pro úpravy k publikaci). Autorka  vždy nedodržuje oficiální úzus psaní velkých/malých
písmen v názvech státních, resp. jiných geografických útvarů (první Československá 
republika, Podkarpatská Rus, protektorát), na s. 193-195 je opakovaně vybočení z vazby, další 
překlepy (..193 – pochybnosti nad jednoznačností národní identitou židů, 195 – ….předání 
majetku, pouze jej umožňovalo…, osobu národnosti Německé). Název podkapitoly na s. 184 
– Oběti „konečného řešení“ a přeživší nekoresponduje s názvem této podkapitoly, jak je 
uvedena v obsahu na s. 7. Výčet překlepů, nesprávných či nejednoznačných vazeb a dalších 
stylistických prohřešků tím bohužel nekončí, v případě přípravy k publikaci prosím o nové 
pečlivé přečtení textu (zejména závěrečných částí). Je to souhrn „menších vad na kráse“ jinak 
poutavě a živě napsaného textu. 

Celkové hodnocení: Lenka Burgerová předložila k posouzení velmi kvalitní disertaci, která 
splňuje požadavky na závěrečnou práci doktorského studia, doporučuji ji k obhajobě a 
navrhují její hodnocení stupněm 
                                                         vyhověla. 

V Ostravě dne 29.8.2013

                                                                      Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
                                                                 katedra historie FF Ostravské univerzity


