
Posudek bakalářské práce 

Helena Bonischová: Pojetí božství v hejchalotické literatuře 

Jak vyplývá z názvu práce, autorčiným primárním záměrem je vystihnout specifický způsob, 

jakým autoři tzv. hejchalotických textů chápali, resp. znázorňovali božství, a to zejména ve 

srovnání s jeho pojetím v hlavní, tedy rabínské tradici. Vedle toho proklamovaného záměru se 

však autorka věnovala i problematice těchto textů samotných, tj. jejich autorů, rozlišovacích 

kritérií a systemizace. 

Práce je tematicky rozdělena do tří částí: V první, obecnější, autorka nabízí přehled 

židovské mystiky, na jehož pozadí pak ukazuje vlastní místo hejchalotických textů, a pro 

potřeby jejich další charakteristiky přidává obecnou reflexi mystiky a magie; zcela jasně a 

jednoznačně stanovuje kritéria pro jejich vzájemné odlišení. V druhé, konkrétnější části se 

autorka věnuje rozboru některých textů, a to zejména s ohledem na celkový záměr práce, ale 

zároveň poukazuje na problém identifikace, souvislosti a původu jednotlivých textů, a to jak 

na základě sekundární literatury, tak i s poukazem k vlastním, předem vytyčeným kritériům. 

V tomto rámci nabízí i překlady částí těchto textů, a to jak na základě už existujících překladů 

do evropských jazyků, tak i z hebrejského originálu. Ve třetí části shrnuje výsledky své 

analýzy; jednak s ohledem na texty samotné, jednak s ohledem na téma práce. 

Je-li úvodní obecná část určitou kompilací názorů vypreparovaných ze sekundární 

literatury, jak lze v tomto typu práce samozřejmě očekávat, je sympatické, že v případě určení 

kritérií pro rozlišení mystiky a magie se autorka zcela jednoznačně rozhodla pro určité řešení, 

které pak dále důsledně aplikuje. Stejně neohroženě se na základě vlastního úsudku rozhoduje 

v nejistých případech charakterizace a zařazování některých textů, i proti názoru autorit v této 

oblasti. (O správnosti těchto rozhodnutí nelze v rámci této práce diskutovat; polemika se vede 

už dlouho na jiné úrovni a bez jednoznačných závěrů.) Stanovení vlastních kritérií pro 

identifikaci hejchalotických textů ajejich aplikaci proto hodnotím jednoznačně kladně. 

Pokud jde o samotné téma, tedy pojetí božství, je pojednáno vcelku rutinně: Autorka 

podává přehled základních rysů či atributů božství, jak se vypracovaly v rabínské literatuře, a 

konfrontuje je s obrazy používanými v hejchalotické literatuře. Celkové vyznění pak má 

povahu poněkud statického výčtového srovnávání, které má však své dynamičtější vyústění 

v pohledu na možný rabínský původ neznámých autorů hejchalotických textů. 



Z metodologického hlediska je práce přehledná a vnitřně soudržná, autorka jasně 

definuje svá východiska a směry postupu, které pak důsledně dodržuje. Tato jednoznačnost a 

důslednost je velkým kladem této práce. 

Pokud jde o formální stránku, žádné závažné nedostatky se nevyskytují. Jazyková a 

stylistická úroveň je vysoká. Celkově pozitivní dojem neruší ani drobné stylistické a technické 

"překlepy" typu "Bůhje předmětem pasivního uctívání" (s. 35) zřejmě místo "Bůhje 

pasivním předmětem uctívání"; variací na téma jména jednoho z největších znalců židovské 

mystiky Gershoma Sholema - Gerschom Sholem (s. 11), Geshom Sholem (s. 12); trochu 

nelogického rozporu mezi přepisem "hechal" a "hejchalotický"; rezidua anglické transkripce 

zřejmě z původní verze práce "hajjot" (s. 29) místo "chajot"; nebo výpadku části textu mezi s. 

15 a 16. 

Podle kritérií stanovených pro hodnocení bakalářské práce přiděluji tento počet bodů: 

struktura argumentace - 8 bodů; formální úroveň - 7 bodů; práce s prameny - 7 bodů; vlastní 

přínos - 8 bodů; obecný přesah práce -7 bodů; celkem tedy 37 bodů. Práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnotit výborně. 

V Praze dne 19. června 2009 
~. 

PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. 

Ústav filosofie a religionistiky FF UK 


