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Na úvodních stranách si práce jako svůj cíl klade provést rozbor koncepce božství v hej cha
lotické literatuře a porovnat jej s analogickým konceptem v soudobém rabínském judaismu. Jedná se o 
téma bezpochyby velmi atraktivní ale zároveň též velmi obtížné. Dle oponentova názoru autorka 
Jostála vytyčenému cíli relativně zdařilým způsobem. 

1) Struktura argumentace 

Práce je přehledně strukturována, prakticky nikdy se neuchyluje k nadbytečným "exkursům" a 
zřetelně směřuje k vytyčenému cíli. V úvodu shrnuje aktuální stav bádání, v hlavní stati podává pře
hled nejdůležitějších pasáží týkajících se daného tématu, které autorka průběžně komentuje. V této 
části postupuje po jednotlivých textech, jimž vždy věnuje jednotlivé ucelené kapitoly. Pouze úvodní 
pasáž podkapitoly 3.2.1 "Hejchalot rabati" shledává oponent jako poněkud nepřehlednou: v bibliogra
fii absentující Lauren Grodner je autorem/autorkou (zmatečně se o něm na s. 13 hovoří v mužském a 
na s. 14 naopak v ženském rodě) jakého textu? Co je míněno oním Smithovým překladem, o němž se 
o několik řádků později čtenář dovídá, že vlastně nebyl nikdy publikován (s. 13n)? V závěru autorka 
přináší slibovanou komparaci. 

Pouze okrajově se v práci vyskytují některé nepříliš šťastné, někdy zjednodušující tvrzení typu: 
"magie je rozumová, logická a individualistická" (s. 7); "písaři, kteří se účastnili sledování mystických 
cest rabínů jako zapisovatelé" (s. 32); "okultista pracuje na astrální rovině" (s. 7); apod. Z odborného 
hlediska sporné je jistě i ztotožnění pojmů "magik" a "okultista" (s. 7). Některé nepřesnosti lze zazna
menat v terminologii: na s. 4 "pseudoepigrafY" (namísto správného "pseudepigrafY"); na s. 10 "deute
ronomický" (namísto správného "deuterokanonický") - možná jde o pouhé překlepy. Zavádějící je 
potom tvrzení, že svitky od Mrtvého moře vznikly v období pozdní antiky (s. 4). 

Návrh hodnocení: 6 b. 

2) Formální úroveň 

Oponent oceňuje ne vždy samozřejmou skutečnost, že v předkládané práci nenalezl prakticky 
žádné gramatické chyby, závažnější překlepy či nepřesnosti v interpunkci. Text je sepsán čtivě, nikoli 
však v lacině "žurnalistickém" stylu. Přesto formální stránka práce vykazuje několik slabin: 

- Názvy jednotlivých děl jsou uváděny bez uvozovek či kurzívy, což čtenáři orientaci v textu 
příliš neusnadňuje. Podobně by si zasloužilo grafické zvýraznění (kupříkladu použitím kurzívy) též 
uvádění hebrejských termínů (pouze na s. 5 je výčet hejchalotických děl zvýrazněn podtržením). 
V textu jsou někdy citováni autoři, resp. jejich názory a pozice, přičemž chybí přesnější odkaz (srv. 
Gruenwald na s. 5, druhý odstavec zdola; Tiskola a Elior na s. II, třetí odstavec shora; Schiifer na 
s. 29, druhý odstavec zdola; B1umenthal na s.32, první řádek posledního odstavce). 

- Na textu se někdy podepsala nedbalá závěrečná redakce: věta "Protože paralelních originál
ních verzí existuje v různých rukopisech Seminary, jak ho uveřejnil Peter Schiifer" (s. 15-16), oponen
tovi skutečně nedává smysl. Hebrejské výrazy autorka důsledně transliteruje, při redakci unikla jediná 
výjimka v kvadrátním písmu na s. 16 (.~lwh). Písmeno waw je pak někdy přepisováno jako «w» (např. 
s. 18 a 21), jindy jako «v» (např. s. 25 a 31). Nesrozumitelnou je transliterace >rs (s. 20). 

- Za naprostou většinou poznámek pod čarou chybí tečka. První slovo jejich textu nesprávně 
začíná malým namísto velkým písmenem. 

- Pokud jde o bibliografii, tak pozn. 33 vypočítává edice, které nejsou uvedeny v seznamu litera
tury ani jinde v textu bakalářské práce. Na s. 13 je přímo v textu (proč ne v poznámce pod čarou?) 
zmiňován plný odkaz na Wertheimerův text, nicméně chybí v seznamu literatury. Syntaxe bibliogra
fických odkazů není vždy koherentní: kolísá v případě pořadí nakladatel - místo vydání, jejichž uve
dení je střídavě oddělováno čárkou nebo dvojtečkou; rok vydání od předchozích údajů někdy oddělen 



čárkou, jindy nikoli. Za jednotlivými odkazy chybí tečky (s jedinou výjimkou na s. 41, šestý odkaz 
shora). Při citování článků ze sborníku či periodik někdy předchází «in», jindy pouze čárka. Kolísá též 
psaní užívání velkých a malých písmen v názvech anglicky publikovaných studií. 

Návrh hodnocení: 4 b. 

3) Práce s prameny 

Ne vždy oponent pochopil, kdy autorka překládá přímo z hebrejského originálu: někdy upozor
ňuje, že se jedná o vlastní převod, jindy se naopak - podle odkazů v poznámkovém aparátu - zdá, že 
cituje z překladů do angličtiny. Většinou to není výslovně uvedeno a na základě autorčiny deklarace 
v úvodní pasáži tedy jde převážně o práci se sekundárními překlady. Vzhledem k povaze práce, vysta
věné na komentování hebrejských textů, by ji nepochybně učinilo kvalitnější pracovat s originálním 
zněním. Tato skutečnost se následně odráží i ve způsobu odkazování: oponent citelně postrádá systém 
odkazů na kritická vydání a jednotlivé rukopisné verze. Autorka sice uvádí, že v některých případech 
nejsou k dispozici, nicméně alespoň v případech, kde tomu tak je, by to jistě celou práci zpřehlednilo a 
usnadnilo dohledatelnost jednotlivých pasáží. 

Návrh hodnocení: 4 b. 

4) Vlastní přínos 

Práce vykazuje, že autorka je schopná samostatné práce s relevantními zdroji, orientuje se 
v odborné diskusi a dokáže zaujímat vlastní pozice. V závěru hlavní stati se přiklání k Blumenthalově 
tezi (s. 32) o úzké souvislosti hejchalotických textů s prostředím rabínské elity. Neuvádí však přesvěd
čivější zdůvodnění, proč zkoumaná oblast židovské mystiky redukovala pojetí boha charakteristické 
pro rabínský judaismus (s. 35nn). Formulaci tří kritérií, která umožňují určitý text charakterizovat jako 
"hejchalotický" (s. 33n), oponent považuje v některých ohledech za nedostatečnou: je závislá na nepří
liš vhodné dichotomii mystika - magie, resp. okultismus (viz úvod práce). Navíc popis prvního krité
ria je do určité míry matoucí: na jedné straně autorka deklaruje, že ,Jediným kritériem nemůže být jen 
námět nebeských paláců a vize Boha" (s. 33), o několik stránek dále tvrdí v podstatě opak (s.37). 

Návrh hodnocení: 6 b. 

5) Obecný přesah 

Volbou tématu z oblasti mystiky si autorka nastavila "vysokou laťku" ohledně obecné výpovědi 
o tomto specifickém typu spirituality. Dle oponentova názoru se jí podařilo vcelku zdařile představit 
specifika hejchalotického pojetí božství v porovnání s rabínskou "ortodoxií" a implicite též s mystic
kými tradicemi zjiných náboženských kultur. 

Za problematickou však lze považovat autorčinu výchozí definici pojmu mystika. Ta se totiž 
orientuje na výše zmiňované dichotomii mystika - magie, resp. okultismus, s odkazem na dnes již 
takřka sto let starou práci E. Underhi11ové. Mystika je tak autorkou zúžena pouze na jakési "vizionář
ství". Z hlediska většího přesahu do teoretického diskursu religionistiky by práci nepochybně prospě
lo, aby si autorka lépe promyslela, co přesně pojmem mystika rozumět - a to na základě studia aktuál
nějších akademických studií na dané téma. 

Návrh hodnocení: 5 b. 

Závěr: Práce H. Bonischové dle oponenta plně vyhovuje kritériím pro posuzování bakalářské 
práce. Je koncepčně promyšlená a prokazuje autorčinu schopnost jasného formulování a samostatného 
zpracování tématu na velmi slušné úrovni. Proto lze doporučit její obhajobu a ohodnocení stupněm 
velmi dobře (celkem 25 b.). 

V Praze dne 21. června 2009 Doc. Dalibor Antalík, Dr. 


