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Autorka práce si vytkla cíl pojednat o otázce osídlování Erec Jisrael v souvislosti s tzv. náboženským 

sionismem. Práci pojala, dle mého názoru, jako průřez některými základními fakty.  

Po formální stránce splňuje práce požadovaná kritéria, tj. počtem stran, poznámkovým aparátem, 

seznamem literatury a pramenů. Práce obsahuje Úvod, Závěr, anotace v českém a anglickém jazyce. 

V závěru bych uvítala ještě krátké anglické resumé. Některé nepřesnosti se ale týkají také formální 

stránky práce, např. stránky kapitol uvedené v Obsahu neodpovídají aktuálnímu stránkování. Byť je 

v Úvodu uveden způsob přepisu hebrejských výrazů do českého jazyka a vysvětleno užití přepisu 

anglického, není obé dodrženo důsledně. (Viz např. Eretz Jisrael, kde je kombinován český i anglický 

přepis.) Na s. 17, chybí, dle mého názoru, u druhého odstavce citační odkaz.  

Co se obsahové stránky týká, začíná autorka historickým úvodem, ve kterém nastiňuje problematiku 

spjatou s obýváním a vlastnictvím daného území. V tomto historickém úvodu cituje převážně 

z publikací M. Kruppa a M. Brennera. Je škoda, že do této části nezařadila také doporučovaný výzkum 

vedený S. DellaPergolou. Do úvodních kapitol zařadila podkapitolu č. 1. 2 týkající se pojetí zničení 

Chrámu a následného exilu v rabínském myšlení. Jedná se o otázku velice složitou a rozsáhlou, které 

však autorka věnuje tři krátké odstavce. Autorka navíc uvádí, že „si rabíni lámali hlavu s tím“ proč došlo 

ke zničení druhého Chrámu, když „tentokrát k žádné modloslužbě nedošlo“ (citován M. Krupp). 

Chápání exilu jako trestu za přestoupení je však velice rozšířené i v případě tzv. druhého churbanu. 

Navíc pojetí exilu má vliv také na otázku imigrace do Země zaslíbené, což je téma, které v práci 

zpracováno není. Kapitola 1. 3. by se dle nadpisu měla rovněž zabývat otázkou utváření identity bez 

Chrámu. Jedná se opět o téma velice rozsáhlé, navíc se celá kapitola věnuje historickým událostem a 

„slibovanou“ identitu nepojednává vůbec. Autorka se následně zabývá otázkou emigrace a imigrace z 

(do) Izraele a základů sionistického hnutí. Následující kapitoly se věnují období po II. churbanu a 

vyjadřování tužeb po návratu do Země zaslíbené v liturgii a poezii; konkrétně je tato problematika 

demonstrována na básni Jehudy Ha-Leviho: „Óda na Sion“. Na to navazuje autorka dle mého názoru 

zásadním tématem, čímž je halachické ukotvení požadavku návratu do Země zaslíbené. Správně 

zmiňuje Nachmanida a jeho komentář k Nu33, 53, nicméně „proti-sionistický“ argument vykládaný na 

základě Ketubot 111a zmiňuje až v jiné souvislosti a navíc velice stručně. Domnívám se, že by bývalo 

bylo dobré zaměřit se v rámci bakalářské práce na teologické fakultě právě na tento halachický a ideový 

základ a jeho v jistém smyslu slova protiklad. Autorka se nicméně rozhodla věnovat v rámci této práce 

jiné oblasti zájmu a je nutné toto její rozhodnutí jako autora respektovat. 

Střed práce tvoří pojednání o představitelích tzv. náboženského sionismu, tj. C. H. Kališerovi, A. Kukovi 

a C. Kukovi, jakož i současným stoupencům tohoto směru, konkrétně E. Melamedovi a M. Lichtmanovi. 

Dále se věnuje vztahu tzv. židovské ortodoxie k sionistickému hnutí a neopomíná již výše zmíněný 

traktát Ketubot 111a obsahující stať o třech (resp. šesti) přísahách.  V této souvislosti by však bylo 

dobré zmínit některé zásadní komentáře vztahující se ke Ketubot 111a a k otázce ukončení exilu, 

z nichž vycházel v práci zmiňovaný Joel Teitelbaum. Závěrečné kapitoly se převážně věnují 

osadnickému hnutí a vlivu náboženského sionismu na něj.  

Autorka pojednává o některých z nejdůležitějších aspektů náboženského sionismu a osvědčila, dle 

mého názoru, zájem o danou problematiku i její znalost. Prokázala také schopnost studovat českou i 



zahraniční literaturu, nicméně právě v otázce zpracování pramenů a literatury shledávám zásadní 

problém práce. Ta by měla obsahovat daleko více úvah a polemik. Nemělo by se stávat, že se na celých 

stránkách objevuje několik přímých řečí za sebou, jež tvoří celé odstavce. Rovněž v oblasti české 

gramatiky se vyskytují chyby, což je naneštěstí nešvar, se kterým se potýká práce od svého počátku, 

byť od první verze práce došlo k podstatnému zlepšení. Práce obsahuje také několik anglikanismů 

(např. „rabbi“ namísto českého „rabín“).  

Z výše uvedených důvodů a z důvodu, že se jedná o autorčinu první práci tohoto druhu, hodnotím práci 

jako velmi dobrou.  
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