
Posudek na bakalářskou práci Anny Matějkové 

 

Práce Anny Matějkové se věnuje tématu, který je stále dosud málo zpracován, antisemitským 

stereotypům v české literatuře. Větší část textu je přehledová, stručně vymezuje dějiny a 

jednotlivé typy antisemitismu (rituální vražda, bohovražda, věčný Žid), zaměřuje se na český 

katolický antijudaismus/antisemitismus (Durych, Deml), na antisemitismus nacionální 

(Neruda), na situaci v Československu před druhou světovou válkou a za protektorátu. 

Analytičtější je část věnovaná časopisu Árijský boj a antisemitským stereotypům, které se 

v něm objevují.  

 

Práce je pečlivá, autorka prostudovala relativně velké množství materiálu a příslušné 

sekundární literatury (např. významnou publikaci Antisemitismus – Vorurteile und Mythen, 

kterou vydali Julius Schoeps a Joachim Schlör). Cenným příspěvkem je část věnovaná 

Árijskému boji, kde jsou představeni přispěvatelé, zaměření časopisu, témata, jednotlivé 

antisemitské heterostereotypy a využívané stylové a jazykové prostředky. I v předchozích 

kapitolách nacházíme zajímavé postřehy, mimo jiné o islámském antisemitismu nebo o 

postavě Türkheimera v románu Heinricha Manna v Zemi hojnosti, o činnosti malíře Karla 

Rélinka.  

 

Problémem však zůstává extenzita práce. Autorka se snaží vytvořit si zázemí pro analýzu 

antisemitských stereotypů a rekapituluje historické kořeny a podoby antisemitismu, stejně 

jako v dalších pasážích katolickou protižidovskou publicistiku, Nerudův pamflet Pro strach 

židovský, situaci v Německu a předválečném Československu. Jde o mnoho složitých 

problémů, jejichž stručné představení nutně vede ke zjednodušení. Kupříkladu první křížová 

výprava 1096 směřovala k osvobození Božího hrobu od muslimů, měla pomoci byzantskému 

císaři proti Turkům, nebyla tedy primárně antisemitská. Faktem ovšem je, že během příprav 

k ní docházelo v Německu k protižidovským pogromům. Nejsem si jistý, zda Zavřelovy hry 

Valdštýn a Caesar lze označit za „fašistické“ a dokonce „pronacistické“. V případě 

Pachmayerova zobrazení Františka Gellnera v jeho Moru by bylo lépe uvést přímo 

Pachmayerův text než odkázat k Červinkově knize Česká kultura a okupace. (Ale nevím, zda 

je Mor v českých knihovnách dosažitelný, v katalozích jsem ho nenašel.) Na některých 

místech autorka jakoby bezděčně podlehla rétorice představených antisemitských výroků: „se 

soustředil také na útoky proti modernímu, zvrhlému umění“ (s. 45); „Účelem časopisu bylo 

řešení židovské otázky“ (s. 45). Zde by asi stačilo dát dobové floskule do uvozovek a naznačit 

tak distanci od nich. „Zplozenci pekla“ nemusí být novotvar, ale odkaz na proslulý román J. J. 

Kolára Pekla zplozenci. 

 

Celkově práce splňuje kritéria pro bakalářské práce. Jako vedoucí navrhuji známku 2. 
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