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Předložená disertační práce je věnována tématu z oblasti genderových studií, které je 

v okruhu české hebraistiky a judaistiky dosud málo pojednáváno. Existuje zde zatím jediná  

práce z této oblasti, a to disertace Ženský prvek v interpretaci hebrejských biblických a 

pobiblických komentářů, kterou v r. 2007 obhájila Mgr. Terezie Dubinová (Filosofická fakulta 

UK) a vydala r. 2008 pod názvem Ženy v Bibli, ženy dnes. Třebaže se ve své analýze 

soustředila na klasické zdroje judaismu – Starý zákon včetně deuterokanonických knih, 

Talmud a středověké rabínské komentáře, závěry její práce směřují k pochopení obecné 

problematiky postavení žen v judaismu a ke změnám tohoto postavení, které probíhají až do 

současné doby.  

Mgr. Zuzana Pavlovská, autorka přítomné práce, se zabývá toutéž problematikou  

v moderní době a jako hlavní cíl svého výzkumu stanoví aktivní roli židovských žen v období 

haskaly – židovského osvícenství. Zvolené téma představuje v promyšleném, logicky a 

solidně koncipovaném sledu.  

První kapitolu tvoří  obsáhlý úvod s metodologickými poznámkami a charakteristikou 

dosavadních trendů historického i judaistického studia haskaly ve světovém měřítku. V této 

souvislosti autorka sleduje jak obecný diskurs o problematice haskaly jakožto především hnutí 

mužských přestavitelů – učenců a literátů, tak přínos z teorií genderových studií z díla 

amerických badatelek, které vycházejí z myšlenek feminismu. V této části úvodu autorka 

uvádí základní rysy svých zdrojů, především zahraniční odborné literatury z pera evropských, 

amerických a izraelských odborníků, a zdůrazňuje význam dobových literárních pramenů 

včetně tvorby židovských žen žijících v v období haskaly od jejího raného stadia v poslední 

čtvrtině 18. století po pozdní etapu na přelomu 19. – 20. století.  

Druhá kapitola („Stručný přehled dějiny haskaly“) je věnována obecné charakteristice tohoto 

hnutí, přičemž autorka zároveň podrobuje kritice názory vedoucích osobností na ženskou otázku 

v judaismu. Na tuto kapitolu navazuje třetí („Modernizace jako důsledek osvícenství“), v níž 

autorka probírá přímo otázky související se sociálním a náboženským životem židovských 

komunit, kde přes změny, které haskala přinesla, zůstávala stále v platnosti tradiční role žen – 

matek a hospodyň. Zde mají místo jevy rozšiřující se od počátku 19. století, tj. postupná 

kulturní asimilace a konverze včetně uzavírání smíšených manželství. I v této sféře se 

převážná část dosavadní literatury opět omezuje na působení mužů, zatímco současné – 

hlavně feministické autorky – prosazují nutnost zaměřit se na podíl žen. V souladu s nimi také 

Mgr. Pavlovská vyzdvihuje „zkoumání domácí sféry“ (což odpovídá současnému obecnému 

zájmu o mikrohistorii či historii všedního dne), v souvislosti s židovským prostředím na 

základě „náboženské identity židovských žen“ (s. 66 - 70). Analyzuje detailně „rodinné a 

domácí zázemí“ až „domácí judaismus“, v němž ženy udržovaly náboženské tradice svého 

okruhu, s postupnou „transformací na zdánlivě světské rodinné oslavy“. V této markantní 

změně lze zřetelně rozeznat vlivy modernizace evropské, tj. křesťanské kultury. Pokud jde o 

změny v širší společenské roli židovských žen, autorka uvádí význam dámských salonů, které 

byly od 18. století obecně typickým fenoménem evropského osvícenství a v období haskaly 

vnášely do prostředí židovských pospolitostí nový prvek aktivní činnosti žen. Důležité je, že 

zde stejně jako v předchozím i následujícím výkladu autorka práce poukazuje na odlišnosti, 

jimiž se v celém historickém období a samozřejmě i za osvícenství vyznačovaly židovské 



komunity východní Evropy. Celou tuto kapitolu oceňuji jako velmi přínosnou, stejně jako 

následující,  která tvoří nejrozsáhlejší částí práce.  

Tato čtvrtá kapitola („Ženy a haskala“) pokračuje v předchozím výkladu o 
přetrvávání a proměnách tradiční role ženy v judaismu od počátku osvícenství přes politické 
změny v jednotlivých státech a oblastech v průběhu 18. a 19. století, kdy se z nečetných 
židovských elit obchodního a finančnického světa postupně etablovala vyšší a střední třída se 
svými zájmy a cíli (ze staršího období viz např. známé svědectví v memoárech Glückel von 
Hameln) . V této souvislosti se autorka práce vrací k aspektu, který pro ženskou otázku právem 
zdůrazňuje a hodnotí jako zásadní, a to je vzdělání židovských žen, v tradiční společnosti 
omezované na náboženskou a  v jejím rámci zvykovou složku. . Autorka práce správně 
charakterizuje vzdělání dívek, které v tomto kontextu bylo více sekulární než ve školách stále 
existující náboženský základ výuky chlapců.  Ani hebrejština, kterou osvícenci – maskilim 
prosazovali jakožto nejprve obnovený literární a posléze živý jazyk, nebyla v jejich konceptu  
vzdělání podstatná  pro židovské dívky, které naopak získávaly znalost evropských jazyků, ať 
v soukromých domácích hodinách, nebo později ve vyšších školských zařízeních, ať podle své 
geografické příslušnosti, nebo jako společenský požadavek soudobých módních trendů. Jak 
autorka píše v závěru své práce, znalost evropských jazyků spolu s četbou jejich literatury a 
uplatněním ve společenském styku  pomáhala k širšímu pochopení evropské kultury, a obecné 
rozšiřování myšlenkového obzoru přispívalo k modernizaci přístupu žen k tradičním 
náboženským hodnotám. Na tom nic neměnila ani skutečnost, že pokud šlo o život rodiny a úzké 
pospolitosti,  ženy zůstávaly i v osvícenském prostředí podřízeny vedení mužů, intelektuálně  se 
ale postupně emancipovaly a, řečeno slovy autorky, „jako čtenářky, divačky a spisovatelky … 
zanechaly vlastní odkaz v kultuře dané doby“.  V tomto jejich působení se na společenském poli 
opět dostává ke slovu fenomén salonů,  které vedly židovské ženy. Třináct z nich, které působily 
ve střední a východní Evropě, je představeno v závěrečných medailonech, které charakterizují 
jejich činnost na pozadí jejich společenského původu a pak postavení získaného sňatkem, na 
pořad přichází i otázka konverze a hlavní pozornost se věnuje jejich činnosti především na poli 
hudby a literatury, tedy v oblastech, které byly typické pro všechny evropské salony 18. a 19. 
století. A mimo jiné se zde opět ilustruje rozdíl mezi osvícenským prostředím středoevropských 
měst a tradičním životem židovských komunit východní Evropy.  

V tomto duchu autorka formuluje výsledky svého studia i v závěru své práce, který končí 

shrnutím významu haskaly pro další vývoj postavení židovských žen ve společnosti  (s. 123): 

„Haskala měla jednoznačně dopad na změny ve vnímání genderu. Neoddiskutovatelným 
přínosem byl průnik žen do mužské společnosti. Ačkoliv se zdaleka nejednalo o plošný jev, 
jednalo se o nejradikálnější změnu v otázce pozice ženy v židovské společnosti. Ženám se 
podařilo narušit tradiční mužský pohled, kdy byly často považovány za méněcenné a 
intelektuálně nedosahující jejich úrovně. Zejména svou literární tvorbou získávaly autorky 
své další následovnice v boji proti takovýmto předsudkům. Nejpodstatnějším z mého 
pohledu však byl stav, kdy se individuálně ženy začaly více prosazovat v běžném životě, 
upevňovaly svoji pozici v rodině a společnosti ve smyslu k rovnocennosti s muži. Haskala se 
tak stala ve svém nepřímém důsledku i počátkem emancipačního hnutí, které se dále 
rozvíjelo a naplno vypuklo ve 20. století.“ 

 

Hodnocení: 

Ke zvolené metodice, věcnému obsahu práce a jejím výsledkům nemám žádné zásadní 

připomínky. Naproti tomu je na škodu celkovému vyznění formální stránka zpracování, 

především řada prohřešků vůči češtině, a to v oblasti stylistiky (interpunkce a tím někdy 

zkreslený význam vět, anakolut) i gramatiky (pravopisné chyby, které nezachytí počítačový 

korektor). K tomu přistupuje někdy neuvážený překlad z cizojazyčných zdrojů, např. 

„halachické úřady“ – správně halachické autority (angl. authorities, s. 37), „školní radní“ H. 

Homberg -  správně školní rada (school councilor, s. 41), „studijní domy“ (houses of study, s. 

45), v souvislosti se salony„hostesky“ namísto hostitelky (hostess, s. 90) aj.  Podobně je Gaon 



z Vilna několikrát nazván „Vilna Gaon“, o periodikách Bikure ha-itim a Kerem chemed se 

píše jako o „žurnálech“ (journals, s. 42) apod. V souvislosti s překlady podotýkám, že u 

častých českých citátů z literatury a hlavně z pramenů, které jsou zřejmě dílem autorky práce, 

by bylo záhodno uvést překladatele, lhostejné zda v závorce přímo za textem, nebo u odkazu 

v poznámce pod čarou.  

Podobným problémem je transkripce hebrejských jmen, jejichž formu by bylo 

záhodno sjednotit; u osobních jmen je to např. přepis koncového -ah v podobách Sarah, Judah 

atd. (u druhého jména došlo dokonce k chybnému skloňování: „… pro maskilim jako Judaha 

Leiba Gordona…“, s. 86), u knižních titulů několikerá forma klasického naučného spisu 

Ceena u-reena („Tsenerene“ na s. 41 aj., „Zeenah u-Reenah“, s. 77, 91). Chybné skloňování 

hebrejských jmen postihlo také Maimonida a Nachmanida a proroky Daniela a Zachariáše, i 

když v tomto případě jde zřejmě o opomenutí při přeformulování původní věty (s. 48). 

K tomu doplňuji nesprávnou podobu titulu časopisu Sulamith (nesklonný), který autorka 

přepisuje bez závěrečného „h“ a skloňuje jako maskulinum. U překladů ještě připomínám 

užitečnost obou forem názvů – originál a český význam; to je případ některých titulů periodik 

a knih, kdy by ovšem bylo třeba i tyto detaily korigovat (Perlova kniha Divre cadikim 

přeložena jako Slova počestných /spíš spravedlivých/, u titulů hebrejských spisovatelů 19. 

století je Mapuův Ajit cavua uveden pouze hebrejsky, zatímco Otcové a synové M.M.Sforima 

jen česky).   

Poslední poznámka týkající se překladu zároveň přechází k některým připomínkám 

věcným, ze kterých vyjímám příklady, které mohou být způsobeny překlepem  nebo přehlédnutím, 

ale také zavádět k mylnému pochopení:  
- název společnosti, založené Euchelem a dalšími maskilim pro šíření hebrejštiny, 

Chevrat dorše lešon ever, je přeložen jako Společenství kazatelů v hebrejském jazyce, 

správně Společnost těch, kdo studují hebrejštinu, zabývají se hebrejštinou (s. 23);  
- toponymum Kaliningrad (s. 23 aj.) by mělo být nahrazeno původním, dobově adekvátním 

názvem Královec (pro český text logičtější než Königsberg); 

- „Vysoká škola pro židovskou vědu“ (Hochschule für die Wissenschaft des Judentums) 

byla založena v Berlíně r. 1872, ne 1782 – tento zřejmý překlep je pro čtenáře zavádějící 

(s. 28); 

- Š. J. Rapoport byl pražským vrchním rabínem od r. 1860, nikoli 1840, a jeho 

encyklopedické dílo nese název Erech millin, ne „Millim“ (s. 29, p. 55); 

- Fridrich II. (Veliký) byl vždy pruským králem, a ne císařem (s. 96-97); 

- Fanny von Arnstein vybudovala svůj salon v polovině 80. let 18. a ne 19. století (s. 101); 

- Miriam Markel Mosessohn nebyla hebraistka, ale tvořila v hebrejštině (s. 113); 

- konečně k citované větě ze Závěru podotýkám, že emancipační hnutí v židovských obcích, 

které připravila haskala jako jeho de facto první etapa, se v evropských státech rozvíjelo 

už v průběhu 19. století a na počátku 20. století  je završila poslední politická opatření 

států. 

Nakonec ještě několik otázek : 

- Skutečně haskala v českých zemích prosazovala jidiš? (s. 25) 

- Odkud měly být na návrh H. Homberga odstraněny části Talmudu a modlitebních knih? 

(s. 41); 

- Lze haskalu charakterizovat jako experimentální hnutí? (s. 86) 

- Byl manžel Pesl Cohen majitelem továrny na vlnu nebo patřila státu? (s. 106) 

- Kdo je autorem knihy Die Juden und die Kreuzfahrer in England unter Richard 
Löwenherz ( Lipsko: Kollmann, 1861. 500 s. ), kterou do hebrejštiny přeložila  Miriam 
Markel Mosessohn –  I.A Francolm nebo  E. Rispart?  (údaje na s. 115-116 a 
v bibliografii  s. 138  nejsou jednotné) 

- Je činnost osvícených žen doložena v českých zemích, ať v měšťanských salonech ,  
nebo individuálně? 
 

 



Závěr: 

Doktorská disertační práce Mgr. Zuzany Pavlovské je volbou a věcným zpracováním tématu 

přínosná a ve sféře židovských studií v České republice originální. Po formální stránce má 

požadované náležitosti – prohlášení o samostatném zpracování, obsah (vypadl z něj Závěr, 

v textu s. 121-123), jmenný rejstřík, seznam pramenů a literatury (pro přehlednější orientaci 

by mu prospělo rozčlenění) a abstrakt v češtině a angličtině. Autoreferát obsahuje 

odpovídající pasáže z úvodu, postupu výzkumu a závěru a výběr z bibliografie.  

Přes uvedené výhrady, které jsou hlavně formálního rázu a v případě publikace této disertace 

je lze odstranit důslednou jazykovou revizí, je třeba ocenit zájem autorky o předmět jejího 

studia, což dosvědčuje také bibliografie.  

Závěrem konstatuji, že předložená práce Mgr. Zuzany Pavlovské splňuje požadavky 

na standardní doktorskou disertační práci, a doporučuji ji k obhajobě jako podklad udělení 

titulu Th.D. 

 

V Praze dne 23. srpna 2019. 

  

 

 

       Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. 

 

 


