
                               

ÚÚ stav svěě tovýý ch děě jin
 Posudek oponenta diplomové práce

Roubínek,  Jan,  Reflexe  genocidy  českých  židů  od  roku  1945  do  současnosti

(Analýza  národních  příběhů  hostitelských  zemí  obětí  holocaustu  a  vliv  na  jejich

individuální  válečné  svědectví),  Seminář  nejnovějších  dějin,  Filozofická  fakulta

Univerzity Karlovy v Praze, 223 stran rkp.

K historii  holokaustu  a  k  dějinám  židů  bylo  napsáno  obrovské  množství  knih  a

odborných  článků.  Přesto  zvláště  v dnešní  době,  kdy  si  připomínáme  sedmdesát  let  od

osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi, určitě stojí za to věnovat se

tématům s židovskou tematikou možná ještě ve větší míře. Jan Roubínek se ve své diplomové

práci ovšem nerozhodl analyzovat období druhé světové války, ale věnoval se naopak reflexi

genocidy českých židů po roce 1945. Hned na úvod bych rád předeslal, že se jedná o poměrně

složité téma na zpracování, v němž autor kromě nevydaných i vydaných pramenů využívá i

metody orální historie. V některých kvalifikačních pracích tento systém nefunguje, protože

autor jednotlivé rozhovory používá pouze jako jakýsi doplňkový materiál. V diplomové práci

Jana Roubínka vše do sebe úžasně zapadá,  takže výsledkem je fundovaný,  a přesto velmi

čtivý  text.  To  je  dáno  i  osobním  prožitkem  řady  událostí  a  lidí,  které  autora  doslova

obklopovali. Jak píše v úvodu své práce: „Už od útlého věku mě obklopovali různí strýčkové

a tetičky, kteří se dožili konce války v nějakém z koncentračních táborů nacistického režimu,

kde ztratili většinu příbuzných…“ (s. 10). 

Autora  bych  chtěl  pochválit  rovněž  za  teoretické  části  textu,  které  jsou  na  velmi

vysoké úrovni a ukazují na vyspělost historického vnímání dané problematiky. Za v tomto

smyslu velmi složitou, ale také výborně zvládnutou, část považuji hned první kapitolu, která
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analyzuje  termíny „genocida“ a  „holokaust“  a dále  poslední  kapitolu,  jež kriticky hodnotí

charakteristické ideje narátorů podle projektu, ve kterém participovali.

Struktura diplomové práce je logická.  Jak již bylo řečeno výše,  v první kapitole se

autor věnuje definici základních pojmů. Velmi zajímavá je pak druhá kapitola, jež analyzuje

vnímání  šoa v různých zemích po druhé světové válce  (jedná se o USA, Velkou Británii,

Španělsko,  SSSR,  Polsko,  Spolkovou  republiku  Německo,  Německou  demokratickou

republiku,  Rakousko, Francii,  Jugoslávii  a  svět  islámu).  Právě díky zařazení  této kapitoly

Roubínek dosáhl mnohem celistvějšího rázu práce, protože vlastní téma, tj. reflexi genocidy

českých Židů můžeme vnímat v celosvětovém kontextu. 

Další  části  pak  představují  již  jádro  práce.  Ve třetí  kapitole  autor  analyzuje  vztah

obyvatel českých zemí k židům, antisemitismu a šoa v předválečných, válečných a především

poválečných letech. Ukazuje těžkosti a problémy židů vracejících se z koncentračních táborů

a  jejich  „vystřízlivění“  ze  snů  o  „lepších  zítřcích“  (s.  84  a  dále).  Velmi  zajímavá  je  i

podkapitola,  která se věnuje období konce čtyřicátých a první poloviny padesátých let 20.

století,  v níž autor analyzuje pokusy o záchranu jejich identity a naproti  tomu pokračující

asimilaci  a  spolupráci  s  komunistickým  režimem.  Čtvrtá  kapitola  analyzuje  poválečnou

situaci československých židů v Izraeli. Velmi zajímavá a fundovaná je první podkapitola, jež

se jmenuje „Co znamenalo býti Izraelcem – étos tzv. „moderního žida“ („hajehudi hachadaš“)

a jak (zdali) jej čeští židé v Izraeli přijali“, nebo další, která analyzuje často negativní vztah

židovských  „starousedlíků“  v Izraeli  k novým  vlnám  židovských  běženců.  Pátá  kapitola

analyzuje válečná svědectví židů (v Čechách i v Izraeli), kteří přežili druhou světovou válku.

Na závěr svého posudku bych ještě jednou chtěl vyzdvihnout diplomovou práci Jana

Roubínka  jako  velmi  kvalitní,  fundovanou  práci,  která  v řadě  ohledů  přesahuje  nároky
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kladené na tento typ kvalifikační práce. Autora bych rovněž pochválil za heuristiku zejména

nevydaných  archivů (použil  materiály z  archivů v České republice,  Velké Británii,  Izraeli,

Spojených  státech  amerických  a  Litvě).  S velkou  radostí  práci  doporučuji  k obhajobě a

hodnotím ji klasifikačním stupněm výborně.

V Praze 29. ledna 2015

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
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