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Kolegyně předložila čtivou bakalářskou práci, která se týká vztahů židovského a nežidovského 

obyvatelstva v Podorlicku. Hned v úvodu moudře vytýčila své možnosti zpracovat toto téma do 

konsistentní podoby, která by splňovala požadavky pro bakalářskou práci.  

Práce je pěkně strukturovaná. V první necelé třetině se věnuje počátkům židovského osídlení 

v hlavních centrech Podorlicka, a pak již se snaží vystihnout, jak vypadal život  Židů v tomto regionu 

po společenské, politické, ekonomické a kulturní stránce během První i Druhé republiky a konečně 

během Protektorátu – to vše vždy s ohledem na soužití a vztahy (pracovní i neformální) 

s nežidovským obyvatelstvem. Práce je do značné míry faktografická a vychází z relevantní literatury, 

která vyšla v posledních patnácti letech a jež se specificky zabývá židovským obyvatelstvem v tomto 

regionu. Oživujícím dojmem působí citáty svědectví dobových pamětníků, které autorka uvádí a 

z nichž některé byly dostupné jen ze strojopisných záznamů. Přínosem k práci jsou i přílohy. Práce 

působí dobrým dojmem i po jazykové stránce. 

Co se týče společenského života, kolegyně se zmiňuje o členství Židů v českých národoveckých 

organizacích jako Sokol nebo Junák, nezmiňuje se však o tom, jak dalece Židé v tomto regionu 

Československa se zajímali o sionismus a byli členy Sionistické organizace, jaká byla zainteresovanost 

o program Hachšary, jak to bylo s místními židovskými sportovními kluby – a možná ještě obecněji – 

jak místní Židé specifikovali svou národnostní identitu, např. také vzhledem k možnosti přiznání se 

k židovské národnosti. 

Poněkud zkratkovitě působí závěr, že příkoří, které se dělo Židům v Podorlicku, měli na svědomí 

především ti, kteří se dali k „Němcům“. Organizace Vlajka, která se dle autorky značnou měrou 

podílela na vnášení napětí do soužití mezi místními Židy a Nežidy – především během Druhé 

republiky (v listopadu 1938 delegalizována) – byla původně českou nacionalistickou a fašistickou 

organizací, která nebyla před okupací přivětivě nakloněna  německému nacismu. Zajímavý je také 

incident popisovaný autorkou, dokládající otevřený antisemitismus v důstojnickém sboru 

československé armády po Mnichovu (str. 25-26). 

Práci hodnotím známkou „výborně“ (1) a doporučuji k obhajobě. 

 

     V Jílovém u Prahy, dne 21.8. 2016 

      Mgr. David Biernot, Th.D. 

  

 


