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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): 
Autorka si dala za cíl nastínit historicko-náboženský kontext náboženského sionismu, uvést jeho 
nejdůležitější zdroje a porovnat názorové proudy náboženských autorit, které hýbaly a hýbou 
izraelskou společností (str. 9). Stanovila si tak pro svou bakalářskou práci (BP) téma velmi ambiciózní 
a široké, k jehož zpracování neměla ani prostor, ani čas a ani nezbytné zkušenosti a znalosti, a jakkoliv 
se jedná o téma velmi zajímavé a přínosné, v případě jakéhokoliv podobného tématu BP by méně 
znamenalo více. Nicméně ukázala některé dílčí aspekty náboženského sionismu a lze tedy 
konstatovat, že cíl BP splnila.  
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, 

vhodnost příloh apod.): 
Práci tvoří 8 kapitol stejně jako úvod i závěr. Nicméně odlišné řazení kapitol v obsahu a v textu 

navozuje formální zmatek, umocněný neuspořádaně působícími obsahy některých kapitol. V první 
kapitole – neobratném historickém přehledu – autorka „skáče“ z období do období a unikají jí 
podstatné historické souvislosti i fakta, o to více, že se opírá pouze o dvě skutečně historické práce: 
dnes velmi zastaralou History of Jews od H. Graetze a překlad knihy Malé dějiny Židů od M. 
Brennera. Nevyváženě klade důraz např. na zničení II. Chrámu (str. 13-14) na úkor dalších faktů 
(např. zcela opomíjí zásadní hnutí perušim/farizejů, které bylo klíčové pro utváření rabínského 
judaismu i pro zachování „sionistických nadějí“ ještě před zničením II. Chrámu apod.). Myslím, že 
četba současných historiografických prací k dějinám Izraele dostupných v anglickém jazyce by jí 
toto osvětlila. Podobně jí v přehledu mezi 2. a 3. kapitolou zcela chybí odkaz na události důležité 
pro rozvoj náboženského sionismu i pro celé moderní dějiny Židů, tj. události spjaté s vyhnáním 
Židů z Pyrenejského poloostrova na konci 15. století, s následným rozvojem mystiky a mesianismu 
v 16. století a zejména s vystoupením S. Tsevi v pol. 17. století, a s masovou migrací Židů z Evropy 
do osmanské Palestiny v tomto období. Nejlepší je z mého pohledu 4. kapitola věnovaná 
rabínovi Abrahamu Isaacovi Kookovi a myslím, že autorka měla (pro začátek) omezit svou 
BP právě na jeho život, dílo a vliv na soudobé proudy náboženského sionismu. Namísto toho 
autorka opět velmi neobratně v 5. kapitole redukuje složité postoje náboženských autorit dnes na 
dva rabíny, Eliezera Melameda a Moshe D. Lichtmana (aniž by zmínila jejich životopisné údaje, 
přinejmenším kdy a kde se narodili a případně kdy zemřeli). V 6. kapitole se zabývá ultra-ortodoxií 
a vztahem jejích přívrženců k sionismu, a v 7. kapitole namísto případného srovnání pohledu jiných 
náboženských proudů (např. moderní ortodoxie, konzervativní judaismus, reformní judaismus) na 
sionismus, autorka zabředává do velmi komplexních politických otázek, které neznale redukuje 
v několika odstavcích. Poslední 8. kapitola věnovaná hnutí Gush Emunim je zajímavá, ale i ona se 
mohla stát hlavním tématem celé BP, čímž se autorka mohla vyhnout celé řadě nedostatků a 
neobratností.  

 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 



Formální úprava prozrazuje, že práce byla psaná ve spěchu a s nedostatečným odstupem. Obsahuje 
celou řadu pravopisných chyb, věty přeložené z cizího jazyka jsou příliš „cítit“ překladem (nejsou 
česky), objevuje se nejednotnost v úpravě (některé cizí výrazy jsou psané proloženě, jiné nikoliv), 
apod. Nicméně práce obsahuje všechny náležitosti BP. Obsahuje i dvě přílohy, ale neobsahuje 
anglické resumé. 

 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek apod.): 
Jak už bylo řečeno, téma je samo o sobě velmi zajímavé, ale jeho rozsáhlost není vhodná pro BP psané 

studenty, kteří nemají dost zkušeností s odbornou literaturou („nemají dost načteno“) a ani 
zkušenosti s redakcí podobných prací. Práce – zejména kvůli rozsáhlosti tématu – působí neuceleně, 
místy chaoticky a neobratně. Na místě BP nejsou ani politická hodnocení apod. Vzhledem 
k rozsahu a obsáhlosti tématu působí nedostatečně i seznam použité literatury. 

 
5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 2-3, hodnotím mezi velmi dobře až dobře, dle obhajoby. 
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