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Složitá poválečná situace v Československu přeživších Židů se zvláštním zřetelem k restituci jejich 

majetku není v recentní odborné literatuře řešena poprvé a vzhledem ke své komplikovanosti, stejně 

jako v souvislosti s jejím relativně novým otevřením, jistě ne naposledy. Diplomní práci Sáry Wienerové 

lze uvítat jako příspěvek ke studiu této problematiky, i když není zcela zřejmé, proč dílo tematicky 

omezila na Prahu, když specificky pražských otázek řešila pramálo (nadto spíše v obecné 

kontextualizační rovině). Rovněž úvodní exkurs po archivních fondech (s. 12–13) se jeví jako poněkud 

zbytečný, protože práce je z naprosté většiny vystavěna na kombinaci literární rešerše s pramenným 

(nikoli „archivním“, jak je uvedeno na s. 13) studiem dobových tiskovin ŽNO. To odpovídá víceméně 

obecnému zaměření práce, které je – obzvlášť ve spojitosti s jistou chaotičností výkladu – ke škodě 

věci: kdyby autorka ilustrovala problematiku konkrétními, dobře zvolenými a pramenně podloženými 

případy (aniž by přitom bylo nutné zaměřit se na celé spektrum problémů, kupř. různých typů 

restituentů a způsobů jejich majetkového vypořádání), přínos práce by byl nepochybně větší. 

Práce je rozdělena na dvě části. V první, kontextualizační části autorka v krátkosti popisuje novodobé 

dějiny Židů v Čechách, resp. do jisté míry v celém Československu, s pochopitelným důrazem na situaci 

v meziválečném období, za druhé světové války a krátce po ní. Právě zde věnuje výraznější pozornost 

Praze a její židovské obci, resp. dalším organizacím přímo souvisejícím s židovskou religiozitou, 

spolkovou činností, sociálními problémy a správou majetku („pražskost“ těchto organizací je ovšem 

poněkud limitována skutečností, že reálně měly velmi často celozemskou působnost). Tato část práce 

je vystavěna na sekundární literatuře, vesměs dobře vybrané a odpovídajícím způsobem referované; 

příslušná literatura měla ovšem v úvodu být nejen popsána (s. 10–12), ale alespoň v rudimentární 

podobě kriticky zhodnocena. Autorka by bývala mohla s užitkem využít i několika dalších děl (práce 

Jana Rataje a Tomáše Pasáka o druhé republice, Benjamina Frommera o retribučním soudnictví, 

vzhledem k subjektivní konstrukci židovské identity rovněž studii Eleonóry Hamar ad.), jejich absence 

však není nikterak zásadní. 

Výrazněji badatelsky orientovaná je druhá část práce, věnovaná poválečným restitucím arizovaného 

židovského majetku. Zde se autorka vedle již existující literatury opřela především o dobové tištěné 

prameny, fakticky vzato o Věstník ŽNO v Praze. Výklad správně začíná komplikovanou a nejednotnou 

„prerekvizitou“ restitucí, totiž různými formami arizace a zcizování židovského majetku v období 

protektorátu (okrajově již za druhé republiky). Tato situace totiž podstatně zkomplikovala pozdější 

restituce, stejně jako další diskutované důvody – znárodňování, formální existence v případě 

právnických osob, státní občanství v případě osob fyzických, různě zdůvodňovaná neochota aktuálních 

vlastníků, celková ekonomická situace, poválečné vystěhovalectví -, takže i přes deklarované restituční 

snahy (vůči přeživším) došlo k navrácení jen u části vyvlastněného židovského majetku. Wienerová 

ovšem správně předesílá, že tak tomu bylo v celé Evropě, a zřejmě i v českém případě platí, že větší 

úspěšnosti dosáhly restituce majetku právnických osob než osob fyzických (s. 45; srov. s. 58). Tečku za 

restitucí korporativního majetku představovaly tzv. církevní zákona z roku 1949 (s. 58, 65), zde by snad 

jen mělo být připomenuto, že ŽNO část navráceného majetku neprodávaly či nepronajímaly jen 

z důvodů poškození (s. 58), ale pro jeho praktickou nevyužitelnost – takto mnohé synagogy přešly do 

vlastnictví či užívání ČCE a především CČS(H), ve druhém případě mnohdy nikoli cestou řádného 

prodeje, ale v podstatě kvůli vynucení státními orgány. V případě restitucí majetku fyzických osob 

autorka konstatuje, že „restituce … drobného a středního majetku v letech 1945 až 1948 [byly] 

relativně dobře realizovány“, ačkoli zároveň připomíná, že „většina soudních projednávání restitucí 



nebyla do roku 1948 vyřešena. Z 16 000 žádostí o restituci nemovitého majetku fyzických osob bylo 

kladně vyřízeno pouze 3000“ (s. 65), aniž se situace později zlepšila. 

S těmito závěry lze vyslovit souhlas, na práci je cenné rovněž rozpoznání role vlastních židovských 

organizací, resp. přímo pražské ŽNO (souhrnně s. 68), a jisté rozkrytí dobových diskusí o této 

problematice, vedené zájmem o porozumění fragmentárnímu charakteru majetkového vyrovnání a 

zjevnému odporu části majoritní společnosti vůči němu. Důvody sociokulturní, morální, ale i 

ekonomické povahy autorka shrnuje na s. 69, přičemž zdůrazňuje, že „situaci … chápali i čelní 

představitelé židovské obce“. Aniž bych tím chtěl majoritu, jejíž část přes skutečnost holocaustu 

nepochybně přinejmenším implicitně podržela antisemitské postoje, jakkoli vyvinit, přijde mi proto 

sporný celkový závěr, že přestože „Židé si tyto události [= excesy, ale lze to vztáhnout na celé 

nedokonalé restituce] jako antisemitismus nevykládali, … ze současného hlediska … lze jasně říci, že 

období let 1945–1948 bylo pro židovskou komunitu v Praze, ale i v celém Československu, obdobím 

vypjatého krizového antisemitismu“ (s. 72; podtrhl ZRN). Mám za to, že jde o příliš silné tvrzení, jemuž 

ostatně neodpovídají ani dřívější autorčina zjištění. Naopak strukturní srovnání vztahu komunistické 

moci k Židům se vztahem nacistů (s. 69, již dříve v otázce fungování Židovského muzea) je významné a 

stálo by za hlubší rozbor. 

Vůči předložené diplomní práci lze vznést i další námitky. Nejvýznamnější je zjevný chaos, projevující 

se jak ve struktuře výkladu, tak v často fragmentárním traktování informací, a v neposlední míře i ve 

vlastní textaci. S výjimkou úvodu a závěru, které jsou strukturovány příkladně, je už logické rozvržení 

kapitol poněkud sporné a hlavně, v jejich rámci výklad namnoze postrádá jakoukoli jednotnou linii. 

Autorka přeskakuje od tématu k tématu, aniž by je vždy vyčerpala, místy se opakuje, jindy v rozmezí 

několika stránek za sebe staví přinejmenším zdánlivě si odporující tvrzení. Tento způsob výkladu – 

odpovídající zřejmě i nadšenému, pilnému, avšak nesoustavnému přístupu Sáry Wienerové ke studiu 

dané problematiky – s sebou nese množství omylů a nepřesných tvrzení (uvedu jen vybrané příklady): 

 Uvádí-li se pro konec 19. století českožidovská asimilace (s. 15), neměla by být opomenuta 

německožidovská, i z podle dalšího výkladu autorky zjevně převažující; 

 Meziválečné politické imigrace do Československa nezahrnovaly jen uprchlíky z Německa a 

Rakouska ve 30. letech (s. 18), ale ještě dříve rovněž ze Sovětského Ruska/Svazu, mezi nimiž 

bylo rovněž nezanedbatelné množství Židů; 

 Tzv. druhá republika (bez velkého „D“!) skončila okupací a vyhlášením protektorátu, nemohla 

tedy uplatnit nařízení říšského protektora o říšském majetku z června 1939 (s. 19, obd. s. 20), 

čímž neříkám, že k určitým formám arizace nedocházelo právě již v období druhé republiky; 

 Terezínské „ghetto“ nebylo totožné se „sběrným táborem“ (s. 20), alespoň nikoli po celou 

dobu své existence; 

 Jestliže většina Židů na konci 19. století optovala pro němčinu, zejména v centrální Praze, jak 

to, že v roce 1900 uvedlo 14.145 osob jako svůj obcovací jazyk češtinu a jen 11.265 češtinu (s. 

21–22)? 

 V roce 1931 neexistovala žádná „Česká univerzita“ (s. 23), nehledě k tomu, že ani dřív nešlo o 

oficiální název (s. 22). 

Obdobně problematická je i práce s pojmy, nikoli jen odbornými. Na s. 10 autorka zaměnila termín 

„zkoumající“ za „překračující“, dekretální legislativu v roce 1945 neuplatňovala československá vláda, 

nýbrž prezident (s. 11), „perlustačních“ místo „perlustračních“ (s. 17), majetek byl „obstaven“ nikoli 

„zastaven“ (s. 25), tzv. restituční zákon č. 128/1946 Sb. nebyl „dekretem“ (s. 54). Za této situace 

nepřekvapuje mizerná stylistika v celé práci (např. „mezník … se realizoval“, „migrační vlna … se 



uskutečnila … a pojmula“; obojí s. 17), stejně jako časté pravopisné chyby (zejm. interpunkce, shoda 

podnětu s přísudkem). 

*  *  * 

Téma diplomní práce Židovská komunita v Praze 1945–1948 bylo dobře zvoleno a stojí za ní kus 

originální badatelské práce, stejně jako rozsáhlá a dobře provedená literární rešerše. Nedbale 

vykonaná nebo přinejmenším chvatná textace tyto hodnoty naneštěstí devalvuje, autorka si nedala 

dost práce s promyšlením a následnou prezentací výsledků svého úsilí, nemá ani dostatečně hluboké 

kontextuální znalosti, jejichž prostřednictvím by se vyvarovala řady omylů nebo zkratkovitých tvrzení. 

Z těchto důvodů diplomní práci Sáry Wienerové doporučuji k obhajobě, avšak hodnotím jako velmi 

dobrou. 

V Praze dne 31. července 2017. 
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