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Sára Wienerová s velikým zaujetím a nasazením vypracovala studii k dlouho 

zanedbávanému bolestivému tématu, které se začalo obecněji diskutovat až v posledních 

letech: Návrat židovských přeživších z ghett a lágrů, jejich snaha o restituování majetku 

osobního i náležícího obcím, snaha reintegrovat se - s traumatickou zkušeností holocaustu – 

do české, v této době vyhraněně nacionalisticky protiněmecké (a v tom rámci bohužel také 

dle hesla Žid rovná se Němec namnoze protižidovské až antisemitské) společnosti, v řadě 

ohledů proti době předválečné změněné zážitkem šestileté nacistické okupace, to vše ještě 

spolu s celoevropským nadšením pro (většinou ovšem nesovětský) socialismus 

představovalo situaci, kterou česká i evropská historiografie teprve začíná mapovat. Úsilí 

mladé badatelky o - pramenným výzkumem pokud možno podepřený - vhled do této 

problematiky je proto nutno ocenit.  

Wienerová s oporou v bohaté literatuře stručně načrtla historii židovské komunity 

v Čechách, přičemž se soustředila hlavně na Prahu, na židovské instituce, židovskou 

náboženskou obec a na židovské museum. Poté stručně pojednala o vývoji Československa 

po válce a o situaci židovské komunity v republice v letech 1945-48. Jádro jejího výzkumu, 

opírajícího se o rešerše ve fondech Národního archivu v Praze a v Archivu bezpečnostních 

složek (srovnej charakteristiky prozkoumaných fondů na s. 12n.), resp. o materiály, resp. 

publicistiku pražské židovské obce, je věnováno otázkám restituce židovského majetku 

v poválečné době.  

Autorka s ohledem na důležitost kontextu nejprve vysvětluje započetí 

„protižidovského tažení“ již za druhorepublikové Beranovy vlády, dále způsoby a rozsah 

vyvlastnění majetku Židů i židovských obcí během okupace. Odtud přechází k restitucím po 

konci okupace.  Svůj výklad opírá o přehled širokého spektra dobových právních norem, 

usilujících o zvládnutí nejrůznějších aspektů poválečné situace. Na základě diskusí 

v dobovém židovském tisku autorka postupně probírá nejpalčivější problémy (podržení 

nebo získání občanství pro osoby, které se roku 1930 deklarovaly jako „německého jazyka“, 

široká paleta majetkových otázek) a snahy o jejich řešení (nebo naopak blokaci). Wienerová 

přitom velmi diferencovaně ukazuje také vztah většinového českého obyvatelstva 

k restitučnímu procesu a samozřejmě i k nově se utvářejícímu židovskému společenství. Jako 

klíčová otázka se roku 1947 vynořilo přijetí zákona o tzv. Likvidačním fondu měnovém, čili 

„židovské odúmrti“ ve prospěch státu a novela restitučního zákona z února 1948.  



S prací, která se mnou byla průběžně konsultována, jsem spokojen. Jednalo se 

samozřejmě zatím jen o mapování problematiky, magisterská práce není svým formátem 

relevantní pro rozsáhlý konkrétní pramenný výzkum, spíše pro objasnění právních a 

politických parametrů problematiky. V tomto kontextu jsem rád, že Wienerová, ač řada 

dobových materiálů šovinisticko-antisemitské povahy přímo zve k vyslovení radikálních 

soudů, zachovala odstup a nadhled. Její soudy jsou ovšem jednoznačné (a zatím 

nerelativizované traumatickým mezinárodním srovnáním).   

Je samozřejmé, že k textu je možno vyslovit též jisté výhrady: Myslím, že nelze 

přenášet poměrně otevřený antisemitismus slovenských politiků a publicistů přímo na 

českou společnost (JUDr. Juraj Šujan 19451, s. 51n.), resp. bylo by potřeba ověřovat takovéto 

texty přímo v listu otištění a nepřejímat podobné výroky přes filtr Věstníku židovské obce 

náboženské v Praze.  To se obdobně týká i protirestitučních stávek z r. 1947 nebo odporu 

české společnosti proti návratu Židů do postavení elit. (obé s. 61). Tady by to chtělo 

důkladnou analýzu Věstníku, nejen ilustrativní citování z jeho příspěvků.   

Podobně bych velký retribuční dekret nenazýval „zvůlí poválečného práva“, ale 

spolu s Benjaminem Frommerem (2010) bych volil positivnější hodnocení. Také amnestijní 

zákon z 8. 5. 1946 nebyl určen k zahlazení „poválečných excesů českého obyvatelstva“, ale – 

jak ostatně sama autorka říká níže, k řešení odbojových činů z doby okupace (s. 53).  

Zcela didaktickou maličkostí pak je, že bych toužil po „Závěru“ ve formě „facit“, tedy 

shrnutí autorčiných originálních postřehů a odpovědí na otázky, položené v úvodu. Takto je 

sedmistránkový Závěr spíše rekapitulací všeho vykonaného.  

V úhrnu hodnotím magisterskou diplomní práci Sáry Wieneroví jako velmi dobrou 

až výbornou s tím, že rozhodne výkon u obhajoby. 
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1 Pro onu dobu je symptomatické, že autor oněch antisemitských tirád, JUDr. Juraj Šujan, byl r. 
1946/47 veřejným (civilním) žalobcem v procesu s Jozefem Tisem. 


