
Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Lucie Salačové: „Základní milníky života v 

judaismu“ 

 

Na začátku své práce formuluje autorka téma své práce takto: „Cílem diplomové práce je především 

charakterizovat a popsat tyto jednotlivé milníky židovského života, ale mimo to také zachytit, jak 

vznikaly a jak se vyvíjely. Předně však budou uvedeny stručné dějiny Židů, neboť bez tohoto 

kontextu by byl život v judaismu, tak, jak ho Židé žijí, jen těžko pochopitelný. Následuje 

charakteristika judaismu jako náboženství a poté se již diplomová práce bude věnovat samotným 

přechodovým rituálům a jejich významu pro život v judaismu. Popis těchto stěžejních okamžiků v 

životě Žida by pak měl vést k pochopení smyslu života tak, jak ho vnímají Židé.“ (Abstrakt, s. 5) 

Práce samotná postupuje podle naznačeného plánu. Krátce sleduje základní historické momenty 

židovských dějin. Dále charakterizuje judaismus jako náboženství, jeho specifické pojetí boha a 

s tím související prožívání věření bohu. Třetí část postupuje k artikulaci židovského života a ke 

zvykům, rituálům a tradicím. 

Autorka prokazuje schopnost porozumění jinakosti židovského společenství a jeho specifičnosti ve 

srovnání s jinými typy vztahu ke světu a k bohu. Přesto poněkud chybí hlubší prozkoumání, které 

by se soustavněji sledovalo čisté možnosti a nezůstávalo u vnějšího popisu. Jde o celkové rozumění 

světu v jeho časovací a významově obsažné artikulaci v rytmice židovského života, a v tom 

porozumění specifičnosti Židů oproti jiným typům společenství. Tedy o to, jak ve svém rozumění 

světu Židé situují sami sebe do světa a jak toto sebesituování rozhoduje o tom, co to znamená žít 

dobře, být úspěšný či naopak neúspěšný, co to znamená být mužem či ženou, jaký smysl má např. 

manželství, jak je to vlastně se světem co do jeho povahy, co to vlastně znamená, že žiji a že zemřu 

atd. atd. 

 

Z toho vyplývají tyto otázky: 

Jaké základní rysy světa lze u Židů nalézt v kontrastu k jiným společenstvím? V čem je židovské 

rozumění světu specifické? 

V čem spočívá specifičnost vztahu k bohu jako ty? Nevystupují i v jiných náboženstvích bohové 

jako osoby, čili jako „ty“? Kde by byl potom rozdíl? 

 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Trutnov, 11. května 2019        David Rybák 


