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Autorka si zvolila náročné téma, při jehož zpracování osvědčila hluboké znalosti a velkou 
píli. 

Snaží se zmapovat, nakolik je současná židovská orthopraxe v oblasti rituální čistoty 
(tohora; tahara) a nečistoty (tum 'a) v souladu s jejími biblickými zdroji. 
Vysvětluje podstatu tum 'a a tohora; vyjmenovává případy a okolnosti, v nichž Tóra 

vyžaduje rituální očistu a zabývá se jejími způsoby [tj. rituální ponoření (ťvi/a); omývání 
rukou (dosl. pozdvihování rukou - netilat jadajim); zákony o rituální způsobilosti (kašrut
které se zdaleka netýkají pouze potravin); zmiňuje také nauku o červené jalovici (para 
aduma). 

Postupuje logicky, dokáže se zabývat detaily, a zároveň čtenáři přibližuje tradiční židovský 
náhled na danou problematiku. 

Pracuje s prameny (TaNaCh; Mišna, Gmara, mnoho význačných středověkých halachických 
autorit); s literaturou sekundární. 

Magisterská práce Karolíny Šípalové působí poměrně vyzrálým a především pečlivým 
dojmem. 
Přesto se však pisatelka nevyvarovala jistých chyb. Jejich povaha je někdy podružná: Kolísá 

v přepisu některých hebrejských pojmů - např. nida/niddah a akronymů (což je způsobeno 
citacemi literatury anglosaské provenience); nevysvětluje hebrejskou zkratku Chazal (tj. 
chachamim zichronam li-vracha - tzn. "naši učenci, jejich památka budiž požehnána); jindy 
zcela matoucí: slova Ha-Šem, Elokim atp. zásadně přepisuje s malým počátečním písmenem; 
na straně 20 mluví o tom, že kněží nesmějí navštěvovat hřbitovy (výjimky z pravidla a 
existenci tzv. kohenských cest však nezmiňuje); na straně 32 uvádí feministické vysvětlení 
rozdílné délky trvání rituální nečistoty rodičky v závislosti na pohlaví dítěte a nebere v potaz, 
že existují výklady, jež vyznívají naprosto opačně (např. Šab. I 52a; Jicchak Abrabanel aj.); 
používá chybného termínu reformovaný judaismus (namísto reformní judaismus); u citací 
rabínských autorit často uvádí pouze akronym (bez dalších upřesňujících údajů, které by 
čtenáři usnadnily jejich identifikaci a časové zařazení); v některých případech se pak jedná o 
nepřesnosti ve výkladu kabaly (na straně 8 mluví o "protějšku" Boha, což je z hlediska 
židovství naprostý nesmysl, zapříčiněný nesprávným, byť rozšířeným, překladem pojmu sitra 
achra jako "druhá strana"; správně má být "odvrácená strana") a halachy (na straně 54 
podává výčet různých úrovní rituální nečistoty, přičemž opomíjí zcela základní termín av avi 
tum 'a). Mezi nedostatky technického rázu patří nestandardní transkripce hebrejských výrazů, 
jakož i absence některých citovaných pramenů v Seznamu literatury. Jazyk práce ne vždy 
souzní s jejím výsostně akademickým zaměřením. 

Autorka si vytkla velice nesnadný cíl bádání, pro jehož úplné splnění by se musela více 
zabývat problematikou Písemné a Ustní Tóry a otázkou výkladových metod užívaných 
rabíny. 

Přes výše zmíněné výtky považuji magisterskou práci Karolíny Šípalové za přínosný počin, 
vypovídající o komplexních schopnostech pisatelky. Proto ji hodnotím stupněm 2 (tj. velmi 
dobře). 

V Praze dne 27. 4. 2010 

ThDr. Markéta Holubová, Th.D. 


