
Oponentský posudek na diplomovou práci Slávy Kostovčíkové 

Obrady životného cyklu Židov na Slovensku v 20. storočí. 

Sláva Kostovčíková si za téma své diplomové práce zvolila problematiku tradičních 

zvyků životního cyklu Židů na Slovensku ve 20.století, tedy v období poznamenaném 

rozbitím židovských obcí na Slovensku v období 2.světové války a následujícího 

komunistického režimu. Toto období velmi zasáhlo do života židovských komunit i do 

života jednotl ivých rodin. 

Vlastní tématice diplomatka předeslala historický úvod v němž stručně a výstižně 

charakterizovala specifika dějin Židů na Slovensku od 19.století. V závěru tohoto úvodu 

pak autorka konstatuje, že svou pozornost soustřeďuje na židovskou rodinu na 

Slovensku, kterou podle Petera Salnera člení na ortodoxní, adaptovanou a asimilovanou 

(zde by asi bylo vhodné uvést alespoň přibližně procentuálně poměr jednotlivých typů 

rodin - pouze u ortodoxní poznamenává, že se v současnosti na Slovensku prakticky 

nevyskytuje.) 

Na zmíněný Kulturně-historický úvod navazuje sled jednotlivých kapitol daných 

zvoleným tématem: počíná zvyky a tradicemi při narození dítěte, končí smrtí a 

pohřebními obřady. Při zpracování tématu postupuje autorka tak, že popisuje tradiční 

zvyky a obřady většinou obecně na základě příslušné literatury, tyto pak doplňuje 

výpověďmi řady respondentů. Co se týče výpovědí respondentů, uvádí sice většinou 

jejich rok narození, avšak podle mého názoru by měla zmínit (v poznámkách, ve zvláštní 

příloze) i jejich příslušnost k jednotlivým typům rodin, které zmiňuje v Kulturně

historickém úvodu. 

Autorka na s.5 (Úvod) zmiňuje, že čtenář může na základě porovnání obecných výkladů 

o příslušných tradicích a obřadech a výpovědí respondentů učinit představu, do jaké míry 

se tyto praktikovaly na Slovensku, též z vertikálního pohledu různých politických etap 

vývoje slovenské společnosti. Podle mého názoru by bylo užitečné, kdyby autorka sama 

konkrétněji na tato fakta poukázala v rámci jednotlivých kapitol. Činí tak pouze obecně 

v Závěru své práce. 
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Hodnocení. 

Přes výše uvedené dílčí připomínky mohu konstatovat, že se jedná o objevnou 

diplomovou práci, jejíž hodnota spočívá především na zachycených výpovědích 

respondentů. Také po formální stránce předložená práce naplňuje všechny požadavky, 

kladené na magisterské diplomové práce. Vhodné a ilustrativní je její doplnění kvalitními 

barevnými přílohami. Vzhledem k tomu, že téma, které si diplomantka zvolila, nebylo 

dosud tímto způsobem zpracované, doporučoval bych, aby s určitými úpravami (mám na 

mysli především větší zdůraznění příslušných židovských slovenských specifik) byl na 

základě této práce zpracován článek pro odborný tisk. 

Práci hodnotím jako výbornou. 

V Praze dne 15.1.2008 Doc. Ph~ Nosek, CSc 

Ústav židovských studií UK HTF 


