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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Antonína Kůrovce Vyznamenání 
,,Spravedlivý mezi národy“ v kontextu druhé světové války. Životní příběhy 
vyznamenaných. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karl ovy, 2014. 85 s. + 
přílohy.  

Vedoucí práce: PhDr. Pavel Mücke, Ph. D. 

 

Záměrem předkládané diplomové práce je představit životní osudy několika držitelů 
vyznamenání Spravedlivý mezi národy, které je udělováno lidem nežidovského původu, jež 
prokázali nezištnou pomoc židovskému obyvatelstvu v období druhé světové války. Analýza 
zkoumaného tématu je prováděna na základě rozhovorů pořízených v rámci projektu USC 
Shoah Foundation, které jsou v ČR dostupné prostřednictvím Centra vizuální historie Malach. 
Diplomant tímto výzkumem částečně navazuje na svou bakalářskou práci, v níž se věnoval 
konkrétnímu životnímu osudu vlastního rodinného příslušníka, držitele výše uvedeného 
vyznamenání. Jedná se tedy o téma, které jemu osobně blízké, a v němž se orientuje. 

Po formální stránce práce nepochybně splňuje všechny předepsané náležitosti. 
Stylistika i gramatika v pořádku, překlepy se vyskytují spíše ojediněle. Práce je rozdělena do 
tří větších logických celků: metodologie, historický kontext a analýza. Struktura byla zvolena 
správně. Určité výhrady bych však měl k členění podkapitol, které mnohdy nemusí 
korespondovat s očekáváním čtenáře. Jedná se sice o nedostatek spíše okrajový, překvapivě 
však na některých místech narušuje konzistenci celého (jinak dobře vystavěného) textu. Jedná 
se např. o biogramy / životní příběhy narátorů, které by bylo jistě vhodnější umístit do příloh, 
zatímco charakteristiku narátorů a postřehy z rozhovorů naopak zase spíše do metodologické 
části.  

V této souvislosti je třeba také poznamenat, že historický kontext (s. 22 – 43) je podle 
mého názoru (s ohledem na charakter a zaměření práce) zbytečně obsáhlý. Diplomová práce 
(na rozdíl od práce bakalářské, která bývá obvykle spíše kompilací než vlastním výzkumem) 
totiž již předpokládá poučeného (a tedy dobových reálií znalého) čtenáře. Informace o 
koncentračních táborech, konferenci ve Wansee apod. jsou v tomto případě spíše nadbytečné, 
jakkoliv je z nich patrné, že autorovo zaujetí pro tématiku druhé světové války je obrovské. 
Naopak za povedenou považuji kapitolu věnovanou samotnému vyznamenání, jeho podobě a 
podmínkám pro udělení. Kdyby autor tuto část doplnil o stručný úvod do problematiky 
holokaustu, mohl zbytek historického kontextu zcela vynechat. 

Předkládaný text, v porovnání s jinými magisterskými pracemi, obsahuje poměrně 
rozsáhlou a propracovanou metodologickou část, z níž je více než patrné, že diplomant je také 
absolventem bakalářského studia na Fakultě humanitních studií (struktura se totiž kryje 
s požadavky na písemnou práci ke společenskovědnímu atestu). Čtenář si díky tomu může 
udělat základní představu nejen o teoretickém zakotvení práce (byť v tomto případě poměrně 
vágním – viz dále), ale také o sběru dat (resp. způsobu výběru narátorů z databáze CVH 
Malach), analytických postupech a eticko-legislativním rámci výzkumu.  
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Za určitý nedostatek považuji fakt, že se autor při svém bádání opírá jen o česky 
vydanou literaturu. Vzpomínání na holocaust představuje v rámci mezinárodního historického 
diskursu jedno z nejpopulárnějších témat, o čemž svědčí i objem knižní produkce. 
Diplomantovo odůvodnění, že se chce vyhnout mnohoznačnému výkladu (národní specifika 
historiografie a obtížný překlad - s. 11) není podle mého názoru dostatečné. Navíc, o několik 
stránek dále se (paradoxně) můžeme dočíst, že rozhovory s nimiž pracuje, byly vedeny 
v angličtině, což ovšem pro autora nepředstavuje problém, protože má dobrou znalost 
anglického jazyka (s. 14). Nemohu se tedy zbavit dojmu, že (pokud jde o odbornou literaturu) 
mohl autor pro svůj výzkum udělat mnohem více. Zmiňována je např. kniha Můj děda nebyl 
nácek; je velká škoda, že tento titul neposloužil jako inspirace (možnost vytvořit vlastní 
typologii ,,tradovacích typů“ narativů držitelů vyznamenání se přímo nabízela). V této 
souvislosti postrádám v práci také originální znění citací z rozhovorů (ať už by byl originál 
přímo v textu a překlad v poznámce pod čarou či naopak). 

I přes uvedené výhrady je však empirická část na poměrně vysoké úrovni a z textu je 
zřejmé, že autor se nad jednotlivými rozhovory a jejich obsahem skutečně zamýšlel. Ocenit je 
třeba také fakt, že analytický proces prostupuje celá řada dílčích metodologických postřehů 
v podobě poznámek pod čarou. Díky tomu lze velmi dobře sledovat způsob a vývoj 
diplomantova myšlení v průběhu celého výzkumu i způsob jakým s rozhovory pracuje. 
Konkrétní interpretační témata (motivace pro poskytnutí pomoci Židům; formy pomoci – 
zejména poskytování úkrytu a potravin; konkrétní způsoby ukrývání; řešení každodenních 
situací, otázku strachu – zachránců i zachraňovaných) jsou pak zpracována velmi pečlivě. 
Autor sice nedochází k překvapivým zjištěním (způsob analýzy a absence teoretického rámce 
mu to totiž ani nedovolují), ale nabízí kvalitní shrnutí zkoumané problematiky doplněné o 
jedinečná svědectví přímých aktérů.  

Celkově se tak jedná o diplomovou práci, která po obsahové i formální stránce splňuje 
všechny náležitosti na závěrečnou kvalifikační práci magisterského stupně. Autor podle mého 
názoru prokázal dostatečnou schopnost sebrat a utřídit větší množství orálně-historických 
pramenů, zasadit je do historického kontextu a následně také interpretovat.  

Diplomovou práci Antonína Kůrovce proto doporučuji k obhajobě a navrhuji její 
hodnocení známkou 2 (,,velmi dobře“). 

 

V Praze, dne 14. 8. 2014 

 

 

Mgr. Jiří Hlaváček 


