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Předseda komise prof. Jakubec zahájil obhajobu a představil přítomným kandidátku. 

Školitel představil doktorandku a seznámil komisi s průběhem jejího studia a s její disertační 

prací. Vyzdvihl zejména její přístup ke studiu již v době magisterského studia, kdy 

zpracovávala složitá témata, v diplomové práci se věnovala problému arizace v Teplicích a 

v disertační práci na tuto problematiku navázala. Věnovala se židovské komunitě v Teplicích 

v letech 1938–1960 a pokryla tak nejen úsek druhé světové války, ale též problematiku 

poválečnou. Doba poválečná je o něco méně propracovaná, to je však dáno především 

dostupností a relevantností archivních pramenů a literatury. Práci je třeba k vydání tiskem 

ještě dále propracovat, neboť byla dokončena ve velkém chvatu. Původně byla plánována v 

širším časovém záběru, ale toto zpracování by si vyžádalo mnohem více času. 

Kandidátka následně seznámila přítomné se svou disertační prací (v důsledku 

nefunkční techniky během obhajoby nepoužila připravenou prezentaci). Práce se zabývá 

sociálně-ekonomickým pohybem v Teplicích Šanově, sociálními, politickými a majetkovými 

změnami v letech 1938–1960. Kandidátka se zabývala charakteristikou židovské komunity v 

rámci města Teplice, strategiemi a postupy při arizaci židovského majetku a následného 

využití tohoto majetku. Zohledňovala pozici židů v odstoupených pohraničních oblastech, 

problémy emigrace, pauperizace a transportů. V období 1945–1960 pak sledovala především 

strategie a postupy přeživších při restitucích a to jak jednotlivců, tak skupin a obnovu 

židovské obce.



Poté oponenti přednesli závěry svých posudků. Prof. Pavelčíková vyzdvihla především 

strukturu práce a její logické členění na dvě období, která na sebe navazují. Zmínila též nové 

metodologické postupy – využití kvantitativních metod a rozsáhlou přílohu práce. Zkoumání 

osudů židovských obyvatel odtrženého pohraničí představuje téma nové, kterému dosud 

nebyla věnována dostatečná pozornost. Analýza pramenů a literatury (jež obsahuje též 

vysokoškolské práce) je téměř vyčerpávající, jen chybí některé šířeji pojaté práce jako např. 

Matějček-Machačová či práce Zlatice Zudové-Leškové, a uvítala by lépe rozpracovaný 

přístup k využití pramenů oralhistory. V rámci kapitol je až příliš obsáhlá kap. o dějinách 

židovské komunity v Teplicích, která je pojednána od 14 st. Práce by si též zasloužila 

pečlivější vysvětlení některých pojmů a nahrazení zastaralých pojmů jako např. národní 

obrození pojmem národní hnutí atd. V části zahrnující období po r. 1945 vyzdvihla použití 

formulací oficiální propagandy, zpracování otázky židovských restitucí. Jako menší 

nedostatky pak uvedla občasná nelogická propojení a nutnost práci stylisticky ještě upravit a 

uvést přesněji zdroje k přílohám práce.

Prof. Jančík práci ocenil, vymyká se jak tematickým záběrem, tak přístupem k řešení, 

kandidátka zdařile propojila mikroekonomické přístupy a zobecnění problému, včlenila 

zkoumané téma do velkých dějin. Vyzdvihl pramennou základnu práce, využití pozemkových 

knih a metodu oral history stejně jako využití informatiky, kvantitativních přístupů. Práci 

vnímá jako nadále otevřenou, reflektující kontinuální historickou paměť. Struktura práce 

odpovídá kladeným cílům, jedná se o vyzrálý historiografický výkon. Poté se oponent 

vyslovil k slabším stránkám textu. V práci chybí kapitola popisující širší kontext pro část po 

roce 1945, pojímání identity židovské komunity je poněkud zjednodušeno, je nutné více 

rozpracovat vnitřní strukturu té komunity a zamyslet se nad otázkou rozporů uvnitř té 

komunity. Metoda orální historie je problematická z hlediska faktografického, pramen je 

nutné kriticky hodnotit. Oponent se též vyjádřil k problematice používání některých pojmů, 

především pojmu třídní antisemitismus, který není v práci dostatečně vysvětlen ani ukotven.

Následně kandidátka Lenka Burgerová poděkovala za přínosné připomínky a 

odpověděla na připomínky oponentů. Nejprve prof. Pavelčíkové: Analýzu metodologických 

postupů je třeba rozšířit a doplnit práce obecněji zaměřené, i když většina z nich se věnuje 

spíše jiným obdobím. Kandidátka uspokojivě vysvětlila metodu práce s orálními prameny a 

úskalí jejich využití. Vyjádřila se též ke specifickým cestám mladých židů z Teplic do 

emigrace. Plně souhlasila s doplněním vysvětlujících poznámek k odborným termínům 



uváděným v textu a s nutností stylistické úpravy textu. Prof. Pavelčíková souhlasila 

s obhajobou kandidátky.

Následně prof. Jančíkovi: K problematice možného rozšíření kapitoly o vztahu 

mocenského centra a židovské otázky zmínila kandidátka nedostatečně zachované prameny, 

špatnou přístupnost k pramenům a otázku relevance těchto dokumentů a nutnost pečlivého 

kritického přístupu. Do zamýšlené publikace doplní kapitolu o kontextu pro období po roce 

1945. Otázka pojetí identity je komplikovaná zejména proto, že se v čase může proměňovat a 

proměňuje. Kandidátka dále odpovídala i na některé otázky oponenta obsažené v jeho 

posudku, a to především na možnost obtížného využití židovských podniků pro válečné 

hospodářské a vysvětlila to odlivem kapitálu a jen velmi malé investice do podniků již od 

počátku 30. let 20. století a specifickými typy podniků v lázeňském městě. Výjimkou ovšem 

byly podniky potravinářského průmyslu bez úprav využitelné pro válečné hospodářství atd.

Problém představovala též nutnost nalézt vhodného arizátora, v Teplicích bylo 60 % podniků 

zlikvidováno. K problému změny etnicity uvedla kandidátka, že je to dáno zejména 

diskontinuitou osídlení, do Teplic se vrátilo jen malé procento původního židovského 

obyvatelstva. Pojem třídní antisemitismus je dle kandidátky plně na místě, ale uznává, že je 

třeba s ním dále v textu pracovat, vysvětlit ho a pevněji zakotvit v celé práci. Prof. Jančík 

souhlasil s obhajobou kandidátky, pouze u termínu třídní antisemitismus trval na svém 

názoru, že pokud v práci zůstane, je třeba jej důkladně vyargumentovat a zhodnotit 

v mezinárodních souvislostech.

Diskuse:

Prof. Štaif se vyjádřil k problematice terminologie, kdy termín židovský původ byl 

chápán jako buržoazní původ a uvádí práci Mgr. Hankové, která se zabývala identitou židů 

vracejících se po válce do Prahy.

Dr. Burgerová odpověděla, že Teplice jsou výjimečný příklad, vrátilo se jen velmi 

málo obyvatel, přišlo více nových židovských obyvatel z Podkarpatské Rusi, teze naznačená 

prof. Štaifem tak platí pouze pro původní teplické židy.

Dr. Pullmann nejprve kladně zhodnotil práci, její cíle, strukturu a směřoval své dotazy 

na problematiku vytěsňování událostí z kolektivní paměti a profitování z arizovaného majetku



Dr. Burgerová hovořila o osudech arizátorů – z pohraničních oblastí byli většinou odsunuti do 

Německa, majetek žádali židé zpět, často zůstal v majetku města, restituce po roce 1990 pak 

byly příliš časově omezené, noví majitelé nemovitostí se k tomu již nechtějí vracet, i zde je 

zřetelná diskontinuita historické paměti.

Prof. Kubů se ještě vrátil k otázce pojmu židovský antisemitismus, jeho použití v práci 

obhajoval, vnímání židů po válce bylo specifické, „židovský buržoa“ se stal symbolem 

„nejhoršího kapitalisty“, pojem byl účelově využíván při restitucích. Ovšem doporučil též 

pojem v předkládané práci více rozpracovat.

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: Komise navrhla děkanovi fakulty udělit titul 

doktor (Ph.D.).

Praha, 29.9. 2013

Zapsala: Adéla Jůnová Macková


