
 

Oponentský posudek na diplomovou práci Lucie Salačové 

„Základní milníky života v judaismu“ 

 

Za cíl své práce si autorka stanovila „charakterizovat a popsat jednotlivé milníky 

ukázat, jaký smysl dávají židovskému životu.“ (s. 8) 

Ve zpracování tohoto tématu autorka postupovala od nastínění historického 

kontextu, kde dobře využila své oborové profilace Dějepis (kapitola „Stručné 

dějiny Židů“; s. 11 – 20) přes kapitolu druhou „Kdo jsou Židé“ (s. 21 – 30), v níž 

charakterizuje židovské náboženství (prameny judaismu, židovský Bůh, principy 

a zásady židovské víry a význam domova a rodiny) ke kapitole třetí, nazvané 

„Tradice, zvyky a rituály v životě ortodoxního Žida“ (s. 31 – 70). 

V této třetí a nejrozsáhlejší kapitole, v níž spatřuji těžiště celé práce, autorka 

popisuje tradiční židovské rituály, spojené s narozením, dospělostí, svatbou, 

rozvodem, smrtí, pohřbem a obdobím smutku. V jejich podrobném popisu 

autorka ukazuje vždy-přítomnost Boha v životě člověka judaistického vyznání a 

zároveň to, jak jeho osobní vztah k Bohu zakládá časové i prostorové 

„rytmizování“ jeho života, prožívaného v neoddělitelném propojení identity 

Žida s identitou židovské komunity. 

Přestože metodou této práce je deskripce (odpovídající tématu práce), autorce 

se podařilo tzv. jít za pouhý popis a ukázat hluboký smysl židovských obřadů a 

rituálů, který je v jejich uctívání a dodržování neustále zpřítomňován. 

Jestliže autorka ve své práci velmi podrobně popisuje průběh židovských 

rituálů, spojených s výše uvedenými událostmi, neproporčně (rozsahem i 

obsahem) zde působí její popis židovského rozvodu (např. zde – vzhledem 

k tomu, že v souvislosti se svatbou zmiňuje ktubu – překvapivě opomíjí, že 

v případě gerušin musí být ženě vyplaceno, co jí přísluší podle ktuby). 

Celkově je práce vypracována s autorčiným velkým porozuměním sledované 

problematice a na základě relevantní literatury (byť mne překvapila absence 

nějakého titulu od Dr. Leo Pavláta). Z formálního hlediska bych autorku jen 

upozornila na to, že přílohová část, pokud nebyla vypracována 



autorem/autorkou práce, se nestránkuje. Autorčin srozumitelný, kultivovaný a 

s odbornou relevancí vypracovaný výklad jednoznačně přesvědčuje o jejím 

velkém a dlouhodobém zájmu o téma, jež si pro svou diplomovou práci zvolila. 

Celkové hodnocení: 

Předložená závěrečná práce splňuje nároky kladené na diplomovou v práci 

v příslušném oboru. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Opravdu se může rozvést jen muž se svou ženou, jak píšete na s. 63? 

2. Charakterizujte možnosti pedagogického využití tématu své práce. 

3. Který z popisovaných obřadních rituálů Vás osobně nejvíce oslovil a proč? 

 

V Praze dne  8.5. 2019 

                                                                     PhDr. Věra Jirásková, Ph.D. 

 

  

 


