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Bakalářská práce sl. Císařové je věnována zajímavému problému: pokouší se vyhledat 

židovské motivy v díle jednoho z našich nejuznávanějších poválečných spisovatelů a zasadit 

je do kontextu doby, jak ji konstruovala dobová odborná literatura. Vedle volby tématu je 

silnou stránkou práce shromáždění řady pramenů k tématu (nejen literárního díla Ladislava 

Fukse, ale také dobové literární kritiky, ohlasů v dobovém většinovém i židovském tisku, 

který rovněž přinášel ohlasy Fuksových děl, a /bohužel jen zlomku/ archivního fondu

věnovanému Fuksovi, pozůstalosti uložené v Památníku národního písemnictví v Praze). 

Relativně slušný je i přehled odborné literatury, jakkoliv mnohé základní tituly chybějí (za 

všechny jmenujme alespoň známou monografii Aleny Heitlingerové, kanadské socioložky 

českého původu, Ve stínu holocaustu a komunismu nebo základní práce o holocaustu 

/Bauman, Lipstadt atd./).

Vlastní práce je ve své první polovině přehledně strukturována, jakkoliv se nabízí otázka, zda 

by nebylo šťastnější předřadit třetí kapitolu kapitole druhé. Závěrečná kapitola, kterou 

můžeme z hlediska cílů práce označit jako klíčovou, ovšem směšuje kompilační podkapitoly 

věnované postavení židovského obyvatelstva po druhé světové válce, odbornou reflexi 

Fuksova díla a vlastní „židovské motivy“, jak je postihla autorka. Nebylo by však vhodnější 

oddělit část kompilační od empirické? Slabostí práce je i občasné nepřesné vyjadřování (např. 

viz větu „Ladislav Fuks psal svá nejkvalitnější díla, proto se toto období dá označit termínem 

´zlatá šedesátá´“ /s. 6/), občasná absence odkazů na prameny a literaturu, ale i přílišná 

závislost na jazyku odborných textů a pramenů. V části věnované představení pramenů mohla 

autorka podrobněji charakterizovat osobnosti šéfredaktorů periodik. Jistou bezradnost pak 

vykazuje podkapitola věnována metodám (jak např. aplikovala autorka komparativní 

metodu?). Za relativně zdařilou považuji naopak kapitolu věnovanou představení Fuksových 

autocenzurovaných pamětí a hodnocení jeho složité osobnosti publicistou a přítelem Jiřím 

Tušlem.

Vlastní empirická část se rozpadá na část věnovanou představení obrazu Fukse dobovou 

literární kritikou, tato část však sklouzává spíše k popisu, často tu chybějí odkazy na zdroj a 

citelně postrádáme i stručnou charakteristiku literárních kritiků Fuksova díla, a na část, která 

se snaží postihnout provázanost Fuksovy literární tvorby s celospolečenskou reflexí šoa. 

Oběma částem (empirické a kompilaci odborné literatury) bohužel chybí větší provázanost. 

Ani vlastní analýza židovské tematiky na pozadí šoa ovšem není příliš propojena s poznatky 

z odborné literatury, především pak s časovým českým, českožidovským a světovým 

uvažováním o šoa. Ptát se můžeme také na to, zda se odlišovalo autorčino čtení díla L. Fukse 

od čtení literárních historiků.

Závěrem lze konstatovat, že si kolegyně kvalitně vybrala téma a že se jí podařilo shromáždit 

velmi zajímavý materiál. Práce však potřebovala ještě redakci; působí dojmem roztříštěnosti a 

místy malé promyšlenosti. Jde však o první autorčinu práci, a tak ji posuzují shovívavě 

známkou velmi dobře, i když ve spodním bodovém pásmu.
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