
                                

 

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin 

 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 203 
Fax: (+420) 221 619 385 
Mobil: (+420) 724 059 752 

 
jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
makovar@atlas.cz 

   
 

1 

 

 

 Posudek vedoucího diplomové práce 

   

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

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

individuální válečné svědectví), Ústav světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, Praha 2015, 223 stran  

  

 Jan Roubínek, B.A. si pro svoji diplomovou práci zvolil velmi zajímavé téma, 

konkrétně analýzu reflexe genocidy českých židů od roku 1945 do dnešní doby v kontextu 

širší analýzy národních příběhů hostitelských zemí obětí holocaustu a vlivu na jejich 

individuální válečné svědectví. Jak je vidět již z názvu, jedná se o velmi ambiciózní a – 

především – takto komplexně, alespoň pokud vím, dosud nezpracované téma, což jsem od 

samého počátku kvitoval s povděkem, přesvědčen o tom, že je v silách diplomanta téma dobře 

zvládnout. Jsem velmi rád, to předesílám hned na úvod svého posudku, že jsem se nemýlil – 

práce Jana Roubínka je skutečně velmi kvalitní, v řadě ohledů dokonce pozoruhodná, a to jak 

šíří svého záběru, tak svým zpracováním. 

  

Struktura Roubínkovy práce je velmi dobře promyšlená, logická a nesmírně pečlivě 

propracovaná. V první kapitole autor správně definoval pro svoji diplomku klíčové termíny 

„genocida“ a „holocaust“ a zabýval se rovněž „opožděným“ začleněním termínu „holocaust“ 

do etymologického slovníku západních kultur. V následující kapitole se relativně obsáhle 

zabýval časovými a geografickými paralelami a podobnostmi reflexe „holocaustu“ v různých  
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zemích, stejně jako kulturními a politickými odlišnostmi vnímání „holocaustu“, konkrétně ve 

Spojených státech amerických, Velké Británii, Španělsku, Sovětském Svazu, Polsku,  

Spolkové republice Německu, Německé demokratické republice, Rakousku, Francii, 

Jugoslávii i „ve světě islámu“, přičemž neopomenul – řečeno jeho slovy – ani „marginální 

excesy“, ať už popírače „holocaustu“ či „akademické“ pravicové extrémisty. Pokud jde o tuto 

část práce, zcela záměrně jsem výše napsal, že se autor danou problematikou zabýval 

„relativně obsáhle“. Chtěl jsem tím říci tolik, že zařazení této části do práce pokládám za 

správné, jakkoli jsem si (stejně jako autor, s nímž jsem na toto téma mnohokrát obsáhle 

diskutoval) vědom toho, že se fakticky vzato jedná o pouhý nástin toho, jak široce by bylo 

možné o reflexi „holocaustu“ v každé zemi pojednat. Pro tento text nicméně Jan Roubínek 

zvolil, o tom jsem přesvědčen, přesně ten rozsah, který pokládal za vhodný a nutný a já jeho 

rozhodnutí plně akceptuji. 

 

Třetí a čtvrtá kapitola jsou pomyslným prvním vrcholem Roubínkovy diplomky. Autor 

se v nich nejprve zabýval vztahem obyvatel českých zemí k židům, k antisemitismu a k „šoa“ 

v poválečných letech. Konkrétně rozebíral vývoj českých zemích od počátku kulturního 

judaistického hnutí „haskala“ do vzniku první republiky, vztah Čechů k židům a 

k antisemitismu, osudy českých židů v období první republiky a během druhé světové války i 

v poválečném období, včetně emigrace části židů do nově vytvořeného Státu Izrael, stejně 

jako osudy těch židů, kteří zůstali v Československu (v tomto případě neopomněl ani represe 

StB vůči nim). Čtvrtá kapitola je pak analýzou osudů židů, kteří po druhé světové válce odešli 

do Izraele, jednotlivých imigračních vln, rozporuplného vztahu izraelské společnosti k nim a 

k „holocaustu“; součástí této kapitoly je i – řečeno s Roubínkem – historický pohled na 
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přistěhovalectví českých židů do Palestiny a několik medailonků, jež tvoří integrální součást 

jeho práce. 

  

 Druhým vrcholem Roubínkovy diplomky jsou pátá a šestá kapitola, ve kterých autor 

rozebíral válečná svědectví přeživších „šoa“ v Čechách a v Izraeli v průběhu poválečných 

desetiletí, od konce války až do současnosti (ať už se jednalo o tzv. „dopisy ze záhrobí“, tj. 

písemná svědectví obětí a přeživších z doby během války a bezprostředně po ní, či o výpovědi 

z doby, jež byla „holocastu“ velmi vzdálená). Závěrečná, šestá kapitola práce je zdařilým 

pokusem o kritické zhodnocení charakteristických idejí narátorů podle projektů, na nichž 

participovali, což dává Roubínkově diplomce jistou celistvost a žádoucí přesah. 

  

 Pokud jde o celkové hodnocení, rád konstatuji, že Jan Roubínek napsal vynikající 

diplomovou práci podloženou výtečnou znalostí dané problematiky (včetně mnohem širšího 

historického kontextu) a velikým množstvím prostudovaných především vydaných pramenů a 

odborné literatury. Nejde však pouze o to! Za velmi důležitou pokládám rovněž skutečnost, že 

autor jednotlivé prameny a literaturu nejen standardně prostudoval, ale také nesmírně pečlivě 

interpretoval, často kriticky vůči odborným autoritám, a navíc se nebál vyjádřit na základě 

svých znalostí osobní názor na dané téma. Opomenout nemohu ani fakt, že se Roubínkova 

diplomová práce výborně dobře čte; autor mimo jakoukoli pochybnost prokázal, že, 

jednoduše řečeno, umí psát, že má svůj jasně „čitelný“, příznačný rukopis, což jistě souvisí i 

s jeho, snad mi tento výrok nebude mít za zlé, lidskou zralostí.  
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Ze všech výše uvedených důvodů je, doufám zřejmé, že diplomovou práci Jana 

Roubínka, B.A. doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení klasifikačním stupněm 

„výborně“. 

  

  

V Praze, 29. ledna 2015 

  

  

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

  


