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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):
Cílem této bakalářské práce bylo ukázat – na základě studia současné turecké i světové odborné
literatury dostupné v židovském muzeu The Quincentennial Foundation Museum of Turkish Jews v
Istanbulu a v knihovně İstanbul Research Institute – že i přes nesčetné nesnáze způsobené
konzervativními židovskými kruhy hráli osmanští Židé významnou roli při realizaci reforem
Tanzimatu ve všech vrstvách osmanské společnosti, a ve spolupráci s osmanskou vládou aktivně
přispěli k modernizaci a rozkvětu Osmanské říše. Autorka tento cíl naplnila.
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce,
vhodnost příloh apod.):
Práce se zabývá tématem jen velmi málo známým v českém kontextu, a neexistují k němu – až na
článek Leny Arava-Novotné – téměř žádné podklady či odkazy. Je rozdělena do čtyř částí, jež
předchází úvod a zakončuje závěr. V první části autorka sleduje situaci Židů v Osmanské říši na
počátku 19. století: důvody jejich usídlení i jejich demografický vývoj v Istanbulu stejně jako jejich
vztahy s muslimským a křesťanským obyvatelstvem této multinárodní a multikonfesní říše. Druhá část
se věnuje samotnému reformnímu hnutí Tanzimatu, jeho vývojovým fázím za vlády jednotlivých
panovníků, kteří byli i jeho hlavními propagátory, i jeho vlivu na židovskou komunitu. Třetí část
přibližuje složité reakce Židů na tyto reformy i proces modernizace istanbulské židovské komunity a
představuje některé významné židovské osobnosti, kteří měli zásadní podíl na tomto procesu. Konečně
poslední čtvrtá kapitola přináší pohled na hluboké proměny židovské společnosti v Istanbulu po
reformách Tanzimatu i na její otevření se novým potřebám doby v oblasti finančnictví, politiky i
lékařství.
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava,
přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
Jazykový projev a styl, použití citací i odkazů na odbornou literaturu odpovídají zavedeným normám
pro bakalářské práce. Práce obsahuje českou i anglickou anotaci i klíčová slova v obou jazycích, ale
opomíná anglické resumé. Přílohy nejsou součástí.
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé
stránky, originalita myšlenek apod.):
Jakkoliv se jedná pouze o BP, jde o práci významnou a záslužnou: autorka musela navštívit významné
knihovny v Istanbulu, prostudovat značné množství odborné cizojazyčné literatury a pochopit
komplexní souvislosti reforem Tanzimatu i jejich dopad na vývoj nejednotné židovské společnosti.
Autorka pracovala poměrně samostatně a podařilo se jí i přes její začátečnictví sepsat zdařilou
syntézu složité doby, poukázat na její nejvýznamnější mezníky a vyzdvihnout její nejdůležitější
aspekty v oblasti dějin osmanských Židů v 19. století.
5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): VÝBORNĚ
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