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Práce se zabývá problematikou přeměn identity, hybridních identit a konverze. Předmětem 
. . v 

studia jsou židovské ženy žijící v Ceské republice a v Izraeli, které pocházejí z českého 
v 

jazykového a kulturního okruhu a pravděpodobně dosud z větší části jsou občankami Ceské 
republiky. Spojuje je život v židovské komunitě a současně okolnost, že se k židovské konfesi 
dostaly nikoli ·zrozením do židovské komunity, ale příklonem k židovství až během života. 
Každá z žen musela tudíž projít řadou dilemat a postupných kroků, které je přivedly do 
židovské náboženské obce. Kateřina Vyžvaldová si· v práci klade za cíl zkoumat, jak. ke 
změnám personální identity v takovém případě dochází ajakje taková přeměna aktéry osobně 
vnímána. Autorka zároveň využila příležitosti, že se zabývá ženami, které se po část života 
pohybovaly ve dvou společenstvích, jež k sobě za standardních podmínek mají relativně 
daleko, ale ony mají zkušenost s oběma a mohou srovnávat. Ptá se jich proto, jaké· to je být 

v v 

Ceškou a jaké to je být Zidovkou, jaký je v tom rozdíl a jak tato dvojí zkušenost ovlivňuje 
v různých aspektech jejich život. 

Práce má promyšlenou strukturu a metodologické zakotvení. Je postavena ·na empirickém 
terél1ním výzkumu, jehož osou je vzorek 16 že~ v době výzkumu ve věku 23-31 let. S těmito . 
ženami byly prováděny opakované semistrukturované rozhovory a autorka v průběhu 5 

v 

měsíců uskutečňovala v jejich blízkosti zúčastněné pozorování jak v Ceské republice, tak v 
Izraeli. 

, v 

Uvodní kapitoly práce se soustředí na vymezení základních pojmů a na téma soužití Cechů a 
v 

Zidů od druhé světové války po současnost. Autorka zde neváhá pojmy .konceptualizovat 

podle svých potřeb. Pojmový aparát jí není svazující překážkou, ale prostředkem ke sdělení 
relevantní infonnace. Například identitu definuje jako proces sebeporozumění, tudíž spíše 

konstruktivisticky. S ohledem na téma práce, chápu toto pojetí identity jako efektivní. 
Překvapivě však tato, podle mého mínění přijatelná konceptualizace, není uplatněna v pasáži 

v 

věnované židovské identitě. Na místo, aby židovská identita byla identitou jednotlivých Zidů, 
kteří se mohou, tak jako každý jiný identifikovat podle tohoto pojetí s čímkoli, je židovská 
identita artikulována spíše jako volba, příklon k židovství, přijatá alternativa. V textu se dále 
rozlišuje identíta a identifikace, kde jedné z těchto alternativ je dedikováno více uvědomění 
nebo přesvědčení. V rozpravě bych toto členění prosil ještě upřesnit. 
1.. v 

V uvedených úvodních pasážích je též zajímavý přístup k psaní velkého ž ve slově Zid, kdy 
autorka shledává téma národnosti a konfese jako natolik se v daném případě prolínající, že je 



v 

nelze dost dobře oddělit, a proto používá permanentně velké Z. Toto pojetí opět považuji za 
v 

vysoce racionální. Na druhé straně ale autorka uvádí, že mnozí Zidé v období komunismu 
cítili pocit jinakosti, neměli však možnost zakládat etnické nebo národní organizace a 
'" Zidovská náboženská obec je nepřitahovala, neboť byli ateisté. Znamená to, že v této době 

v 

bylo členění na Zidy s malým a velkým ž oprávněné? 

V historickém exkursu jsou zmíněny veškeré význačné dějinné milníky. Jejich utřídění by ale 
mohlo více respektovat chronologii událostí. O Pražském jaru se například hovoří před 
procesem se Slánským a podobně. Ještě více by bylo možné v této části věnovat pozornosti 

v '" 

přesnosti výkladu, např.: "V Ceskoslovensku zůstalo asi 15 000-18 000 Zidů. Většina se 
usadila v Praze, kde se vytvořila největší česká komunita se zhruba 2 500-3 000 členy." Zde 
je na první pohled patrné, že je nějaký problém s počty a je nutno vysyětlit proč. Zajímavý je 
též podrobný výklad pojmu autenticita, který je sice v antropologické literatuře používán, ale 
zpravidla blíže nespecifikován. 

Terénní výzkum je prezentován vysoce erudovaně. Jsou představeny jednotlivé respondentky, 
popsán výběr, pozice tazatele, odpovědi jsou analyzovány v tematických okruzích a jsou 

, skutečně vyhodnocovány a nikoli jen kladeny za sebe a používány k dokreslení autorových ad 
hoc závěrů. Analytická práce autorky se zúročila tím, že výsledky působí hodnověrně, nejsou 
černobílé, ale odkrývají širokou škálu postojů a prožitků s problematikou· konverze a 
společenské integrace. Hodnověrně a realisticky působí i to, že autorka může z odpovědí 
vyvodit jen málo jednoznačného, že odpovědi ukazují spíše škálu nejrůznějších okolností a 
možností spíše než jednoznačné závěry. Autorka sama zaznamenává diference mezi reakcemi 
žen bez židovských předků a s židovskými předky. Vysvětluje je především odlišnou sociální 
zkušeností. Jistě dalším zajímavým aspektem je zde tematizování několika identit a 
problematiky autenticity nebo motivace ke konverzi. Autorka se snaží hledat pravidelnosti 

'" v reakcích respondentek a naznačuje je v přehledných tabulkách. Skoda je, že autorka 
"neobjevila" dílo Petera Salnera, který se problematikou židovské identity a konverze zabýval 
ve slovenských podmínkách. Myslím, že by v jeho textech mohla najít další zajímavé 
podněty. 

Práce má vysokou kvalitu a splňuje všechny požadavky kladené na disertační práce . 

. Práci doporučuji k obhajobě. 
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