
Zápis 

z obhajoby disertační práce pana rabína Mgr. Daniela Mayera 

konané dne 20.září 2012 

téma práce: ,,Konverze k judaismu v zrcadle židovské ústní tradice a historie." 

přítomní dle prezenční listiny. 

Předseda komise p. Prof. PhDr. Eduard Gombár CSc. zahájil obhajobu a seznámil přítomné s kandidátem 

a jeho prací. 

Školitelka Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc., seznámila přítomné s průběhem studia kandidáta. 

Kandidát seznámil přítomné s obsahem dizertační práce a uvedl, že tématika souvisí s jeho 

pedagogickou činností, kterou vykonává v rámci výuky k přípravě ke komverzím v Izraeli. Stručně 

charakterizoval celou práci a její rozdělení na sedm částí a nastínil jejich obsah. 

Poté oponenti Doc. PhDr. Bedřich Nosek Csc. a prof. PaedDr. ThLic. Martin WEIS, ThD.seznámili 

přítomné s oponetskými posudky (prof. Weis se dostavil v průběhu čtení svého posudku doc. 

Šedinovou). 

Doc. Nosek vyzdvihl jazykovou stránku práce a znalost náboženské tradice kandidáta. Připomínky se 

týkají přístupu k tématice, kde je třeba vymezit zda se jedná o pohled na tématiku konverze z pohledu 

rabínského anebo vědeckého. Je třeba zkoumat historický aspekt tradiční literatury. Doc. Nosek se 

zaměřil na konverzi Abraháma a vymezení pojmů ger tošav a ger cedek (tj. příchozí a konvertita ve 

smyslu náboženském). V budoucí vědecké práci doporučuje Doc. Nosek zaměření na popis konverzí 

historicky relevantních a hodnocení popisu rabínské literatury, která používá některé příběhy jako 

zástupný model z důvodů věroučných. Doc. Nosek doporučuje studovat literaturu targumů, která 

vznikala v Babylonii. 

Prof. Weis ve svém oponetském posudku položil otázky týkající se konverzí v době vlády Juliana 

Apostaty a vlivu na vývoj církevního práva v Anglii v důsledku konverze dominikánského mnicha Roberta 

z Readingu. 

Oba oponenti hodnotili disertační práci kandidáta kladně. 

Kandidát odpověděl na poznámky Doc. Noska a objasnil pohnutky které jej vedly k hodnocení konverzí 

zejména v římské době, kdy některé příběhy konvertitů nelze považovat za historické, ale spíše 



zástupné. Kandidát také odpověděl na obě otázky prof. Weise, během vlády Juliana apostaty se nezvýšil 

počet konverzí k judaismu, vzhledem k stále platnému zákazu obřízky. Církev v době po Lateránském 

koncilu v Anglii poprvé stanovila, že pro heretiky (tj. i pro kovertity) je trestem předání světské moci a 

následné upálení. 

Diskuse: 

Předseda komise, Prof. Gombár zahájil diskusi . 

Dr. Vavroušková položila otázku o motivaci ke konverzím v minulosti a také v současnosti. 

Mgr. Mayer odpověděl, že motivace v minulosti byla v případech konverzí celých kmenů anebo velkých 

skupin obyvatelstva motivována mocenským anebo vojenským zájmem, u jednotlivců je motivace spíše 

teologická, konverze byla odpovědí na teologická dilemata jednotlivců. Dále kandidát seznámil se 

systémem konverzí v současném Izraeli. 

Vyhlášení výsledků tajného hlasovaní: 

Komise navrhla udělit titul doktor ( Ph.D.). 

Zapsala Hana Mayerová 


