
Abstrakt 
 

Tato diplomová práce nastiňuje pohled na život žen v tradičním judaismu na území 

hlavního města Prahy. Práce není zaměřena pouze na židovskou historii od doby První 

republiky po současnost, vývoj společenského soužití Čechů a Židů v průběhu posledních 

dvou století, ale i na dochované tradice a současné praktiky židovských žen. 

Cílem mé práce je ozřejmit tradice a zvyky, které se v Praze dodržovaly, měnily i 

vyvíjely se v průběhu času, pod vlivy okolního světa či migrace. To vše s důrazem na fakt, že 

i když život pobožných židovských žen je plný nařízení a ustanovení, stále je těmto ženám 

přikládána veliká úcta, v rodině, náboženství, kultuře, nebo ve společnosti. 

Vůči židovskému obyvatelstvu přetrvávaly řadu let myšlenky a postoje ve formě 

dogmatičnosti. Ze strany českého obyvatelstva přetrvávaly motivované náboženské, sociální 

a dokonce i pověrečné předsudky. 

Nestrannému pozorovateli se může zdát z vnějšího pohledu, že život žen v tradičním 

judaismu, či praktiky žen v pražském prostředí od doby První republiky jsou stabilní a 

neměnné. Tyto obřady a praktiky prošly v minulosti jistým vývojem, které vrcholí na území 

Prahy v posledních dvaceti letech po roce 1989. 

Všechny obřady, které se vztahují k životnímu cyklu židovských žen, mají své hluboké 

kořeny v Tanachu (Starém zákoně). Největší vliv měl na židovskou populaci mj. období 

uvolňování restriktivních zákonných norem ve 2. polovině 19. století. Tehdy můžeme se větší 

míře pozorovat pronikání asimilačních vlivů. Některé ze zvyklostí byly vlivem času 

pozměněny, zapomenuty, či se od nich ustoupilo. 

K nejvýznamnějším změnám došlo v období tzv. 1. Československé republiky. Důraz 

společnosti tehdejší doby na svobodný projev a vůle jedince se projevoval i v postupném 

odklonu od náboženských obřadů a praktik.  

Náboženská práva židovské minority byla velmi odkloněna z důsledku tragických událostí 

2. světové války a přístupu režimu vládnoucího od roku 1948. Dále režim znemožňoval 

židovské populaci život v tradičních obřadech. To mělo za následek odklonění židovské 

populace od tradičních obřadních zvyklostí až k téměř naprosto sekulárnímu společenskému 

projevu. Vlivem poválečných repatriantů z oblasti Podkarpatské Ukrajiny došlo v oblasti 



obřadnosti vztahujícímu se k životnímu cyklu k významnému ovlivnění, kteří původně žili ve 

zcela ortodoxním a specifickém náboženském prostředí. 

V období porevolučních změn se pražská židovská populace těžko vracela k tradičním 

obřadním zvyklostem svých předků. V současném období se proto často setkáváme 

s pronikáním nepůvodních moderních izraelských, amerických nebo sefardských zvyklostí, 

které výrazně ovlivňují nejen život židovských žen.  

 


