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V první odstavci oponentského posudku se sluší shrnout téma a základní výzkumný
problém předloženého textu Petry Císařové, ale tím hned narazím na hlavní úskalí této 
bakalářské práce. I když je v názvu deklarováno, že půjde o analýzu židovských motivů v 
díle Ladislava Fukse v kontextech dobových reflexí šoa, tvoří většinu práce vysvětlující 
pasáže zabývající se třemi, na první pohled nesourodými částmi – interpretací memoárů 
Ladislava Fukse, okolnostmi vzniku a charakteristikami jeho děl a dějinami 
československé židovské komunity v druhé polovině 20. století. Přestože práce obsahuje 
mnoho závažných nedostatků, k nimž patří absence teoretického zakotvení a metodologie,
nejasně formulovaná výzkumná otázka či přílišné generalizování během interpretace 
výpovědí, podařilo se autorce ke konci práce výzkumný problém objasnit a svým 
způsobem ho i naplnit.

 
Jako cíl práce si studentka stanovuje „zhodnotit židovské motivy díle Ladislava 

Fukse na pozadí doby, kdy knihy s touto tématikou vznikaly“ a „zhodnotit sebereflexi 
židovské tématiky v pamětech Ladislava Fukse a zároveň zhodnotit reflexe dobové a 
současné literární kritiky a historie“ (str. 7). Mám problém už s použitím slova „zhodnotit“, 
které podle mého názoru přísluší spíše do žánru recenze či kritiky uměleckého díla. Pro 
akademické psaní bych zvolila vhodnější výraz „analyzovat“ či „interpretovat“.  Pro analýzu
či interpretaci je však nutné mít předem nastudované vhodné teoretické a metodologické 
zdroje, které ovšem v práci chybí.  Pak se nelze divit, že jako výzkumnou „teorii“ studentka
stanovuje vágní tvrzení: „… pokud jsem našla informace, které pro mě byly užitečné, bylo,
je nutné zasadit do teorie, kterou jsem si stanovila. Tedy, že dílo Ladislava Fukse 
koresponduje s dobou.“(str. 12).  Pod touto „teorií“ jsem si dlouho nedokázala nic 
konkrétního představit, teprve během třetího čtení práce jsem se dovtípila, že studentka 
má pravděpodobně na mysli otázku, zda a jak se způsob vzpomínání, reflexe a 
interpretace holocaustu v Československu a židovských komunitách v druhé polovině 
dvacátého století projevil v díle Ladislava Fukse. 

Metodologicky se studentka hlásí k „archivně historickým metodám“(str. 14), aniž by
přesně pojmenovala, o jaké metody se v jejím případě jedná. Pouze dodává, že použila 
synchronní i diachronní přístup (podle Úvodu do studia dějepisu Miroslava Hrocha) a tyto 
pojmy vysvětluje. Zmiňuje rovněž, že používá komparativní metody, protože navzájem 
porovnává dobové a současné literární recenze a hlásí se k rovněž k využití hermeneutiky.
Tu však vysvětluje velmi obecnou definicí: „Dnešní hermeneutika tvoří rámec 
interpretačních teorií a metod zabývající se texty obecně.“ (str. 12). Tím její metodologická
i teoretická část o rozsahu jedné normostrany končí. 

Vzhledem k tématu práce se přímo nabízí využití paměťových studií – od autorů 
jako jsou Maurice Halbwachs či Pierre Nora až po současné vědce zabývající se přímo 
tématem holocaustu či druhé světové války, jako je například Harald Welzer, Saul 
Friedlander, Dominic La Capra nebo z českých Pavel Barša. Za jediný odkaz k 
paměťovým studiím se dá považovat jedna věta z článku Hedviky Novotné na straně 16. 
„Paměť spočívá na kontinuální rekonstrukci minulosti. Proto i příběhy, jež o minulosti 
vyprávíme, jsou příběhy konstruované, nikoli objevované…“ Pokud by studentka nechtěla 
použít jako teoretické východisko paměťové studie, existuje množství podkladů k tématu 



reprezentace holocaustu v literatuře. Při zadání dotazu „literature of holocaust ladislav 
fuks“ do vyhledávače Google se objeví velké množství současných zahraničních článků 
přímo o Ladislavu Fuksovi, dokonce i celá americká diplomová práce na obdobné téma 
jako je tato bakalářská práce, kde je možné najít kompletní seznam odborné literatury k 
tématu. 

Jako své primární zdroje studentka uvádí jednak vybraná díla Ladislava Fukse, jeho
memoáry, které napsal spolu s Jiřím Tušlem „Moje zrcadlo … a co bylo za zrcadlem“., 
upravené vydání z roku 2007 a také dobové i současné recenze a literární kritiky, které 
dohledala v osobním fondu Ladislava Fukse umístěném v archivu Památníku národního 
písemnictví.  Použití recenzí a současných kritik bych považovala za vhodné v případě, 
pokud by v nich byl nějak intenzivněji rozvíjen výzkumný problém práce – tedy téma 
židovství a holocaustu. Ve shrnutí recenzí a literárních kritik, které se nacházejí na 
stranách 26 – 35, však nacházím především literárně-vědní kritiku, nikoliv intepretaci 
zkoumaných témat. 

Porozumění výzkumnému tématu i celé práci výrazným způsobem komplikuje 
skutečnost, že je zhruba ze sedmdesáti procent tvořena vysvětlujícími pasážemi, které 
mají někdy téměř až podobu encyklopedického hesla. Navíc se mají tyto vysvětlující 
pasáže tendence opakovat. Například životopisná data o Ladislavu Fuksovi uvádí 
studentka na straně 7, pak pochopitelně tvoří většinu její interpretace Fuksových memoárů
(str. 15 – 23), ale tytéž informace zopakuje i v pasáži věnované interpretaci Fuksových děl 
na pozadí dobové situace (str. 39 – 66). Obdobně je to i s charakteristikami Fuksových 
děl, které nalezneme v interpretaci memoárů, v pasáži interpretující recenze a literární 
kritiky (str. 26 – 36) a samozřejmě i v rozborech díla na pozadí dobové situace.

Velkou pozornost také věnuje tématům, které nejsou pro její výzkumný problém 
relevantní.  Nechápu například potřebu uvádět jména šéfredaktorů a údaje o nákladech 
tiskovin, ve kterých se nacházely recenze na díla Ladislava Fukse. (V práci zabírají přes tři
strany 8 -10).  Pokud to má ilustrovat, že zaměření tiskoviny ovlivnilo zveřejnění recenzí 
-nebyly by vhodnější spíše podrobnější charakteristiky, analýzy zaměření tiskoviny, 
případně krátké biografie klíčových redaktorů než pouze jména šéfredaktorů a údaje o 
nákladu? 

Studentka se se domnívá, že pro Fuchsovu tvorbu s tématikou holocaustu neměla 
velký význam jeho práce na zámku Kynžvart, přesto popisu „nadbytečných“ pasáží 
Fuksových memoárů o této etapě věnuje velkým odstavec na straně 13 a pak znovu na 
straně 17. Velký prostor také poskytuje rozboru děl Ladislava Fukse, která ani v 
alegorickém významu nemají nic společného s tématem holocaustu, takže by je stačilo 
pouze vyjmenovat (str. 33 – 34). 

Dalším výrazným problémem jsou interpretace událostí v životě Ladislava Fukse.  
Studentka sklouzává k velmi generalizujícím vysvětlením, ke kterým jednak neuvádí žádné
podrobnosti a většinou je ani nemá doloženy odpovídajícími prameny. Například cituje z 
Fuksových memoárů: „Za rohem bývalé Lutzowovky je Jeruzalémská synagoga. Líbila se 
mi její fasáda a brána, jako dítě jsem v ní nikdy nebyl, ale míjeli jsme ji a přitahovala mě 
jakýmsi magickým kouzlem.“ Opravdu je skutečnost, že Ladislav Fuks, jako dítě bydlel 
blízko synagogy důvodem k studentčině velkorysé interpretaci: „Ladislav Fuks byl tedy 
pravděpodobně zprostředkovaně ovlivňován židovskou kulturou již od raného dětství“? 
(str. 14) Podobně generalizující je i tvrzení: „O charakteru svého dětství se opět nijak 
zvlášť nerozepisuje. Nicméně z letmých zmínek o jeho rodičích si můžeme domyslet, že 
vyrůstal v citově chladném prostředí.“ (str. 15) Tuto interpretaci opět ničím dalším 



nedokládá. Na straně 25 se však dočteme, že něco obdobného o Fuksově rodinném 
zázemí tvrdil autor doplňujících „intermezz“ ve Fuksových pamětech Jiří Tušl. Stejně tak 
nemá studentka doloženo vysvětlení Fuksovy spolupráce s režimem: „Nutné je se zmínit i 
o jeho tehdejším psychickém stavu. Podle všeho trpěl paranoidními představami a 
strachem z pronásledování, nicméně tehdejší politický aparát si toho byl moc dobře 
vědom a hojně toho využíval.“(str. 37). Nebo je zdrojem pro toto tvrzení citace z knihy 
Erica Gilkeho? Podle členění textu se spíše zdá, že se citace vztahuje k dalšímu 
následujícímu tvrzení o tom, že se Fuks v soukromí režimu vysmíval. Podrobnostmi ani 
citacemi není doloženo ani tvrzení týkající se knihy Pan Theodor Mundstock, že „o filmové
zpracování měl údajně zájem Charlie Chaplin nebo režisér Roman Polanski.“ (str. 29). 

Dle mého názoru je toto generalizování nejznatelnější v momentě, kdy bez 
jakéhokoliv uvedení zdroje studentka uvádí homosexualitu Ladislava Fukse jako důvod 
pro volbu židovských témat ve své tvorbě. „Existuje teorie, že Ladislav Fuks pod výběrem 
tématu ohrožení židovského národa ukryl své pocity a osamění z jeho příslušnosti k 
homosexuální menšině, kterou musel před tehdejší socialistickou společností tajit.“ (str. 
27) Podobné tvrzení nalezneme bez uvedení zdroje i na straně 22.  Studentku k tomuto 
tvrzení pravděpodobně přivedla parafráze spoluautora memoárů Jiřího Tušla na straně 24,
kde ale Tušl nedává Fuksovu homosexualitu do souvislosti s židovskou tématikou tvorby, 
ale spíše s Fuksovými psychickými problémy: „Podle Tušla to byla jeho tabuizovaná 
orientace, která způsobila jeho paranoidní povahu, neprůbojnost, obtíže s komunikací a 
osamělost.“ (str. 24)

Přes všechny výhrady je potřeba uznat, že v závěru eseje se nacházejí dvě velmi 
kvalitní části, které splňují všechny nároky na bakalářskou práci. V pasáži věnované 
poválečným dějinám československých židovských komunit (str. 39 – 57) studentka uvádí 
relevantní informace, logicky je řadí, všechna tvrzení dokládá odpovídajícími citacemi. 
Správně spojuje významné historické události s něčím, co by bylo možné nazvat „politikou 
vzpomínání“ - výstavy, vzpomínkové akce, odborně vedené a v zahraničí úspěšné 
Židovské muzeum atd. Z kvalitně zvolené sekundární literatury vyvozuje, že existovaly dvě
roviny interpretace vzpomínek přeživších holocaustu – v prvních letech po válce byl 
klíčový motiv hrdinství, boje a vlastní aktivity (str. 43). Správně dává do souvislosti vlnu 
zájmu o téma holocaustu s Eichmannovým procesem v Jeruzalémě, který se konal na 
začátku šedesátých let, i to, že tato vlna zájmu přinesla nový typ vnímání přeživších – 
modus „oběti“. Reflektuje i mlčení přeživších o jejich prožitcích, které se v mnoha 
případech uvolnilo spolu s narozením jejich dětí, které opět časově odpovídá počátku 
šedesátých let. 

S použitím této interpretace zahrnující myšlenku dvojího pohledu na přeživší 
holocaustu hrdinství a aktivita x pasivní oběť se studentka velice zdárně pouští do vlastní 
interpretace Fuksových klíčových děl. (od str. 58) „Postavy Ladislava Fukse se 
nacistickému režimu nepostaví, nejsou to hrdinové, kteří by podnikli něco, co by mělo 
zastavit hrůzy, které se děly. Jsou oběti fašistické mašinerie a nemohou s tím nic dělat. 
Tato tendence je nejlépe vidět na postavě Theodora Mundstocka, ten jakožto před válkou 
malý úředníček v provaznické firmě a nyní zametač ulic je vláčen událostmi druhé světové
války a nepřízní osudu (…) Kvůli neustálému strachu ze ztráty života se z něj stala lidská 
troska, která nedokáže čelit svému osudu. Po určitém čase pan Mundstock svůj osud 
přijme, smíří se s ním, nesnaží se s ním bojovat, ale naopak naopak pochopit ho a 
připravit se na něj.“ (str. 60). 

Vynikající je i studentčina interpretace Fuksovy nepříliš známé povídky Cesta do 
země zaslíbené, ve které nachází paralelu s motivem vyvedení z Egypta z druhé knihy 



Mojžíšovy (str. 61).

Právě díky těmto kvalitnějším závěrečným kapitolám si tato práce zaslouží být 
připuštěna k obhajobě, ale vzhledem k přechozím závažným chybám nemohu navrhnout 
lepší hodnocení než dobře (3). V případě studentčiny práce by pomohlo, kdyby méně bylo 
více – a práce by byla mnohem lepší, kdyby obsahovala jen analýzu historických událostí 
a způsobů vzpomínání podloženou odpovídající teoretickou literaturou z oblasti 
paměťových studií nebo reprezentací holocaustu v literatuře včetně jejího vlastního 
výkladu tématiky holocaustu v dílech Ladislava Fukse. Interpretace, které ukázala bohužel
jen na deseti normostranách, se ukázaly jako nosné a kvalitní. Moc bych stála o to, aby si 
studentka na obhajobu připravila ucelenou definici svého výzkumného problému a klíčové 
závěry ke kterým došla z její vlastní interpretace Fuksových děl. 

V Praze dne 2. 9. 2015 

Mgr. Zuzana Schreiberová
doktorandka historické antropologie na katedře Obecné antropologie FHS UK
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