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 Téma dějin holokaustu a šoa patří i po takřka sedmi desítkách let od skončení druhé 

světové války mezi vůbec nejzpracovávanější témata v historiografii i společenských a 

humanitních vědách vůbec. I přes dílem tematickou „inflaci“ se však stále objevují nová 

témata, která se stávají cílem badatelského zájmu a na jedno z nich se zaměřil také Antonín 

Kurovec. Autor práce se i přes znatelný pokrok české historiografie na poli bádání o 

„spravedlivých mezi národy“ (např. díky vydané disertační práci Miroslavy Ludíkové) 

rozhodl pokračovat v rozvíjení svého předešlého tématu z práce bakalářské, což mohu 

z retrospektivy „dvojnásobného“ školitele nakonec kvitovat. 

 Prvním posunem od formátu práce bakalářské je především využití širší palety 

odborné literatury k tématu dějin druhé světové války a především dějin holokaustu a šoa. 

Z takřka bezpočtu titulů, které se tématu věnují, by samozřejmě bylo možné doplnit ještě 

celou řadu monografií či dílčích studií (české či zahraniční provenience), soubor vybraný 

autorem za účelem vylíčení historického kontextu se jeví jako víceméně dostačující. Možná 

v oblasti průsečíku zájmu dějin holokaustu orální historie a dějin traumatu by bylo možné 

využít inspirace v dílech některých odbornic za zahraničí (např. Selma Leydesdorff, Jessica 

Wiederhorn nebo Andrea Petö). Podobně k dějinám okupovaných zemí (především Čech a 

Moravy a potažmo Slovenska) by mohl být výčet publikací širší (např. příslušný díl Velkých 

dějin zemí Koruny české od Jana Kuklíka st. a Jana Gebharta, ze slovenského prostředí práce 

Petera Salnera nebo Moniky Vrzgulové apod.). 

 Pramennou základnu autor rozšířil o dvanáct rozhovorů ze sbírek Centra vizuální 

historie Malach (česká „filiálka“ USC Shoah Foundation), což je třeba ocenit, neboť tento 

zdroj nepatří k prozatím ve větším měřítku využívaným pramenným souborům. Dále pak 

využil některé internetové a audiovizuální zdroje k tématu. Z metodologické výbavy autor 

demonstruje svou teoretickou znalost zásad využití orální historie (a kvalitativního výzkumu) 

a proto je zde velmi precizně popsána realizace autorova výzkumného projektu.  

Struktura práce má svou ideovou linii, je solidně naformulovaná a navazuje na 

předešlou práci bakalářskou. Zejména u metodologických a historických pasáží je znát posun 

v oblasti rozšíření kontextu nejnovější metodologickou a historickou literaturu (i když by bylo 

možné ji doplnit – viz výše). Asi nejzásadnější výhradu bych měl k obsahu historické části, 

která je v podání autora zaměřena na nastínění kontextu dějin nacismu, otázky „politiky 

holokaustu“ v průběhu druhé světové války a konečně i některých pohledů na život 

postižených (na příkladu R.Glazara). Obecně vzato by bylo přínosnější tyto pasáže zkrátit a 

vzhledem k tématu vedle toho pojednat také o sociálních dějinách a každodennosti 

okupovaných zemí (včetně klíčových otázek „oboje, kolaborace“ a vnímání holokaustu 

„nezúčastněnými“ apod.). Vzhledem k tomu, že právě z tohoto prostředí pocházeli lidé, kteří 

jsou subjektem autorova zájmu, byly by takové pasáže nejvhodnějším úvodem pro následnou 

analýzu rozhovorů. Do diskuze bych proto chtěl položit otázku na představení alespoň pár 

základních reálií a „vzorců“ chování majoritních společností okupovaných zemí vůči 

židovské otázce, zejména pak s akcentem na české země a Slovensko. (Bez tohoto alespoň 

rámcového předpokladu lze jen těžko zhodnotit „spravedlivé mezi národy“ jako historický 

fenomén…) 

Jádrem práce jsou pak následující tři kapitoly, které se zabývají jednak definicí pojmu 

„spravedlivý mezi národy“, dále pak charakteristikou vybraného vzorku narátorů a konečně 

analýzou a interpretací vybraných životních osudů. Ačkoliv autor deklaruje svou rezignaci na 

analýzu některých témat z důvodu rozsahového (např. psychologickou rovinu problematiky) 



okruhy vybrané pro analýzu se jeví jako relevantní a celkově přínosné pro vykreslení 

zkoumaného jevu. Do diskuze se nabízí otázka, zdali by nebylo přínosnější zakomponovat 

např. otázku „obecných“ motivací do empirické části, případně pak výsledných čísel např. do 

závěru. Ačkoliv se otázkami proměn paměti autor dílem zabývá v úvodní části, určitě by bylo 

na místě pojednat o této problematice také na konkrétní problematice příběhů narátorů. I přes 

tyto „nedostatky“ (vyplývající z autorovy odlišné „ideové koncepce“ pojetí tématu) se však 

analyticko-interpretační část jeví jako přínosná. Ačkoliv se v závěru o tomto problému ve 

zkratce zmiňuje, položil bych do diskuze otázku, jaké vidí rozdíly v bádání nad svou 

bakalářskou a posléze diplomovou prací a v čem vidí posun a přínos své stávající práce a jaké 

jsou podle něj další alternativy bádání? 

 Po formální stránce se práce sepsána na solidní úrovni a ocenění zaslouží i zařazené 

obrazové přílohy. 

Diplomovou práci považuji za celkově velmi kvalitní dílo, na němž je znát 

dlouhodobý autorův zájem i úsilí a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 

známkou velmi dobře (2). Za předpokladu mimořádně kvalitní ústní obhajoby pak dávám ke 

zvážení zvýšení hodnocení na stupeň výborně (1). 
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