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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem v České republice v podstatě dosud 
nezpracovaným, a to problematikou židovských folklórních tanců v současném Izraeli. Co se 
obsahové stránky týká, autor pečlivě a přehledně charakterizuje jednotlivé izraelské tance, 
uvádí -jéjich historii i vlivy, které se na jejich vzniku a podobě podílely a podílejí. Uvádí také 
"průkppníky" izraelských folklórních tanců a popisuje proces vzniku nového izraelského 
tance. Velice dobře v této souvislosti vystihuje veškerá izraelská specifika. Zajímavou je také 
kapitola zabývající se izraelskými tanci ve světě a v České republice, často ve spojitosti 
s určitou náboženskou, ovšem ne vždy židovskou, skupinou. 

Autor se v celé práci drží pevně stanoveného tématu. Osobně se domnívám, že by 
bývalo bylo také zajímavé učinit speciální kapitolu zabývající se vztahem tance a určitého 
tradičního rituálu, případně dané tance také charakterizovat či napsat zvláštní kapitolu 
věnovanou historii židovského tance, otázce tance v Talmudu apod. Z celé práce je patrné, že 
autor vychází především ze své praktické zkušenosti dané problematiky, což samozřejmě není 
na škodu. 

Po technické stránce splňuje práce základní požadavky, snad pouze závěr by mohl být 
obsáhlejší a stejně tak chybí autorovi seznam zkratek, používá-Ii je. Naopak je třeba 
vyzdvihnout obrazovou přílohu, která vhodně doplňuje celý text. 

Ve svém pojednání autor vychází pouze z cizojazyčné literatury, a to anglické a 
hebrejské, což považuji za nesporný klad celé práce. 

Jak jsem již uvedla výše, celá práce je svým způsobem původní a ojedinělá a přináší 
mnoho zajímavých informací, proto se domnívám, že i z tohoto důvodu můžeme pominout 
občasné pravopisné chyby či nepřesné citace. 

Celkově hodnotím práci jako výbornou až velmi dobrou. 

Jako otázku při obhajobě navrhuji rozebrat vztah tance k náboženství v rámci judaismu. 

ThDr. Pavla Damohorská, Th. D. 


