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Jméno a příjmení studenta: Jana Sálová 

Téma diplomové práce: Postavení ženy v judaismu 

Autorka ve své diplomové práci pojednává poměrně oblíbené a v posledních 
letech často preferované téma. Takto postavené téma lze pojmout různě, ajak 
sama studentka tvrdí, je příliš obsáhlé na to, aby bylo analyzováno (nebo 
alespoň z větší části celistvě pojednáno) v magisterské práci. Záleželo tedy na 
metodice, kterou si Jana Sálová zvolila. 

Kromě nastudované a částečně reflektované literatury autorka mezi řádky 
letmo vypovídá o vlastním vnímání postavení ženy v judaismu. Škoda, že tyto 
své úvahy více nerozvíjela. 

Po přehledném" Úvodu" (S. 8-9), seznamujícím se stěžejními tématy studie, a 
zdůvodněním, proč pojednává o této problematice, následují kapitoly vesměs 
syntetického charakteru. To, co rozvíjí biblické informace jsou zejména citace 
díla Terezie Dubinové . (Dubinová, Terezie. Ženy v bibli, ženy dnes. Praha
Židovské muzeum. 2008'. 243 stran). Místy zaznamenáme vlastní shrnutí. (S. 10 
-47). 

Velice mě naopak zaujala 5.kapitola (s. 48 - 67), která je dle mého soudu 
zpracována s přehledem a zdařile. Přestože i v této kapitole autorka zejména 
cituje ze sekundární literatury, pohybuje se na své půdě. Tím spíše mohla 
některá témata ještě více rozvést. Mohla zde použít více konkrétních příkladů: 
více ukázek kázání rabínek, více vzorů upravených či rozšířených modliteb pro 
ženy v hebrejštině s překladem do češtiny i analýzu filmu Čistota apod . 

. Ovšem Závěr (S. 68 - 72) diplomové práce vyrovnává výše uvedené 
nedostatky. Je přehledný, čtivý a výstižně seznamuje čtenáře se vším, co v práci 
bylo pojednáno. 

Poznámky a otázky k obhajobě: Autorka se drobně prohřešuje proti vědeckému 
stylu, neboť na více místech předjímá, jak hodlá dále v práci postupovat. Na 
několika místech uvádí citaci autora z knihy, kde už byl citován či parafrázován 
bez odkazu na tohoto autora (Např. na s.30 -31, 40). Definice pojmu haskala 



mohla být rozvedena také z jiného zdroje nežje slovník: Judaismus, 
křesťanství, islám. 

Jaké rozdíly a podobnosti pozorujete mezi postavením ženy u nás (v Evropě) 
v současném judaismu (podle různých směrů) a mezi postavením ženy u nás 
v současném křesťanství ( podle různých církví a denominací)? /Odpověď 
pojměte podle svého. / 

Hodnocení: Autorka studii zpracovala pečlivě a s přehledem. Dovoluji si 
proto navrhnout hodnocení mezi stupněm výborně (1) až velmi dobře (2). 
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