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Předložená práce své záslužné zaměření na antisemitismus, resp. antisemitské stereotypy vymezuje 
různým způsobem. Její titul podtrhuje časopis Árijský boj. Anotace rozšiřuje materiálový záběr nejen 
do třicátých let 20. století, ale i na texty Nerudovy, Demlovy a Durychovy. V Úvodu navíc čteme dosti 
ambiciózní vymezení, s nímž by se potýkala i obsáhlá monografie: „Práce postihuje antisemitismus 
v jeho různých podobách (náboženské, ekonomické, sociální, nacionální a rasové) a problematiku 
antisemitských stereotypů z těchto jednotlivých podob (Židé jako rituální vrazi, bohovrazi, lichváři, 
svůdci, spiklenci a věční Židé). Dále projevy antisemitského smýšlení o Židech a antisemitské stereotypy 
objevující se v české literatuře a publicistice na pozadí dobového kontextu konce 19. století, období 
meziválečného a především pak období před a protektorátního v souvislosti s antisemitskou válečnou 
propagandou a v ní využitými antisemitskými stereotypy prostřednictvím radikálního antisemitského 
týdeníku Arijský boj a jeho tvůrců, jejichž publikační činnost byla spjata i s dalším z antisemitských 
periodik, s Vlajkou“ (s. 6–7). Bakalářská práce samozřejmě z tohoto tematického záběru a značného 
množství různorodých problémů může postihnout nebo alespoň zmínit jen některé momenty či 
motivy. Naznačené rozkolísanosti a problematické šíři záběru odpovídá i způsob strukturování práce, 
výklad nutně zatížený častými zkratkami a zjednodušeními. 
 
Nejzdařilejší a cennou část práce představuje kapitola věnovaná týdeníku Árijský boj, založená na 
původním materiálovém průzkumu, s koncentrovaným výkladem opřeným o reprezentativní příklady, 
s vyznačením relevantních kontextových vazeb. (Lze jen poznamenat, že podkapitola Redakce by byla 
účinnější na úvod jako základní faktografické vymezení prostoru, v němž jsou pak shledávány konkrétní 
jevy.) Soustředěnost a jistotu naopak postrádají kapitoly, které předcházejí a mají předznamenávat 
ústřední téma. Autorka se nejprve věnuje účelnému, leč nutně panoramatickému vymezení pojmu 
antisemitismus, doplněnému mnohdy pozoruhodnými momenty a upozorněními, resp. příklady 
z české kultury v odbočkách, které ovšem těkají sem a tam v značně širokém časovém záběru, tedy 
přes dosti rozdílné společenské a literární situace a také obsahy sledovaných pojmů, resp. 
antisemitismu. Pojednání o katolicky orientované publicistice střídá návrat k Janu Nerudovi. V další 
kapitole (Mezi antijudaismem a antisemitismem moderní doby) se autorka zaměřila na některé projevy 
a okolnosti antisemitismu v meziválečném Československu, především na Jakuba Demla a jeho Mé 
svědectví o Otokaru Březinovi. Autorka sice odlišuje „projevy Demlova a Březinova antisemitismu“ 
(odkud převzala soudy B. Fučíka v této souvislosti, bohužel neuvádí, s. 32), nicméně problém 
autenticity Březinových „názorů“ předložených prostřednictvím krajní Demlovy stylizace, natož její 
využití, resp. zneužití (posun do jiné roviny ve změněném kontextu) v době okupace důsažněji neřeší. 
Zda tu lze mluvit o „odhalení persony českého básníka“ (s. 33), tedy O. Březiny, je značně diskutabilní. 
Tento moment poukazuje na příznačné (a vzhledem k šíři tematického záběru přirozené) problémy 
s rozlišováním významových rovin, usouvztažněním částí a celku tematizovaných textů, s hodnocením 
literátů z hlediska jejich tvorby, tedy esteticky argumentujícím, jež může být snadno zaměněno 
hodnocením etickým, vyzdvihujícím jako pars pro toto určité povahové rysy autorů jako fyzických 
osobností (František Zavřel aj.).  
 
K obecnější diskusi se tak nabízejí otázky týkající se kompatibility různorodých projevů antisemitismu, 
funkce a hodnotového založení těchto projevů v určité konkrétní literární a společenské situaci, rovněž 
možnosti jemnějšího rozlišování mezi ideologicky založeným antisemitismem a rysy antisemitismu, jež 
se projevují v spíše vnějškových stereotypech. I když tyto otázky samozřejmě přesahují možnosti 
bakalářské práce, lze konstatovat, že rozsah prostudované sekundární literatury mohl být širší. Např.: 
Je-li dnes řeč o Nerudově antisemitismu a jeho textu Pro strach židovský, nelze pominout rozsáhlou 



polemiku na toto téma na stránkách České literatury (2013, č. 5; 2014, č. 3). Tato diskuse, následující 
po kritikách sborníku Neruda a Židé. Texty a kontexty (2012) a tematizující i různé možnosti pojetí 
antisemitismu, by autorku přinejmenším upozornila, že jde o problém poněkud složitější. Asi by pak 
snadno neuzavřela příslušnou kapitolu slovy: „Je však konečně v zájmu doplnění českého historického 
literárního obrazu Jana Nerudu jako antisemitu číst“ (s. 21). Na druhou stranu je třeba ocenit, že Anna 
Matějková postihuje rozdíl mezi antijudaismem a antisemitismem jako agresivně rasistickým názorem, 
naznačuje obecně národnostně politické souvislosti, především pak projevuje schopnost kritického 
čtení některých nálezů z literatury předmětu a dovedení práce k samostatnému a adekvátnímu shrnutí. 
 
Práce Anny Matějkové Antisemitské stereotypy a časopis Árijský boj splňuje nároky kladné na práci 
bakalářskou. Doporučuji ji k obhajobě a vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení velmi dobře 
až dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 
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