
Abstract – český jazyk 

 

Problematika židovské menšiny především za doby 2. světové války byla probírána již 

nesčetněkrát. V celé řadě zdrojů je poměrně přesně zachycena tehdejší politická situace a 

postupné vylučování židů ze společnosti, o samotné perzekuci ani nemluvě.  

Toto téma mě zajímalo asi už od doby, kdy jsem se o židech a 2. světové válce dozvěděla. Už 

na základní škole jsem v dětských encyklopediích nejčastěji pročítala toto téma a stále 

nemohla pochopit, jak se něco takového mohlo stát. Čím jsem byla starší, tím více informací 

jsem zjišťovala, ale stále bez pochopení příčiny, proč vlastně židé, co komu provedli, že 

museli tak krutě skončit a stále dokola ta stejná otázka, jak je možné, že k tomu mohlo v 

nedávné minulosti dojít??  

Téma diplomové práce pro mě proto bylo jasné. Měla jsem poměrně hodně informací o 

židovském životě za války, ale příliš jsem nevěděla o jejich původu a především mě zajímaly 

počátky jejich omezování, co vlastně situaci za války předcházelo.  

Jako úplný základ a pro pochopení veškerých souvislostí, je dle mého názoru nezbytné začít 

od začátku. Kdo to jsou židé, kde se vzali, odkud přišli, jací byli, čím se živili a jak se k nim 

jako k menšině přistupovalo. Po zjištění těchto informací pro mě bylo překvapením, že 

židovská menšina to vlastně nikdy neměla úplně jednoduché. Postupem času se v různých 

časech našich dějin měli někdy hůře, někdy lépe, někdy úplně špatně, a že je vlastně 

omezování jejich menšiny provázelo celou jejich historii.  

První část samotné práce jsem proto věnovala historii židovské menšiny, kde jsem se snažila 

uvést pouze ty nejdůležitější právní prameny, které se na ně jako na menšinu vztahovaly. Jsou 

tam uvedeny předpisy, tak jak byly postupem času vydávány, tedy od dob jejich příchodu do 

Čech, přes středověk a novověk.  

Do tohoto historického období jsem se rozhodla zařadit také tzv. Hilsnerovu aféru. Je to 

kauza, která by vydala na samotnou práci, proto jsem ji uvedla jen velmi stručně, ale 

pokládám za nutné vzhledem ke společenským událostem té doby, tuto záležitost zmínit, také 

vzhledem k pochybnému soudnímu procesu, jehož cílem bylo odsouzení Hilsnera bez jasných 

důkazů.  

Další část práce je zaměřena na období první republiky, kam tedy spadá vznik 

Československé republiky, poválečné uspořádání Evropy v rámci Pařížské mírové konference 

a vůbec zákonodárná činnost ve 20. letech, která byla v souvislosti s koncem války, 

monarchie a vznikem republiky velice četná.  

V tomto období bylo vydáváno mnoho předpisů vztahujících se na menšiny, a to nejen na tu 

židovskou.  

Dalším mezníkem práce jsou 30. léta, jejichž vývoj byl ovlivněn hospodářskou krizí, která 

měla dopad na veškeré společenské vztahy, a která v rámci sociální situace tehdejší doby 

podnítila příklon k extrémním stranám a organizacím. Postupně dochází k vydávání předpisů, 

které byly jednoznačně zaměřeny proti židovskému obyvatelstvu, podrobně jsou zákony 

uvedeny v této kapitole.  

Mnichovskou dohodu, druhou republiku a postupné vyčleňování židů ze společnosti jsem 

uvedla v další samostatné kapitole.  

Závěrem se dostáváme k protektorátu a konečnému řešení židovské otázky 


