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Jana Veselá se ve své bakalářské práci zabývá tématikou tzv. kašrutu, tzn. povolené a
nepovolené stravy podle zásad tradičního judaismu. Její práce je v zásadě rozdělena do
dvou částí. První je obecnější a po výkladu některých termínů je věnována členěním
potravy na ovoce, zeleninu a živočichy z hlediska charakteru a povolení či zákazu jejich
požívání. Při tom vychází v příslušných biblických textů a zohledňuje další vývoj
v pobiblickém judaismu až do současnosti. V druhé části se autorka zabývá poměrně
detailně otázkami rituální porážky.
Připomínky.
Práce vykazuje některé nepřesnosti. Mezi ně především patří především Seznam použité
literatury a pramenů: není řazen alfabeticky, údaje jsou neúplné (např. Doležalová Jana:
Tradice židovské kuchyně – chybí kde vydáno a kým, neuvedeny ISBN, nečleněno na
literaturu a prameny). Některé pod textem citované publikace v soupisu chybí (viz Pěkný,
Tomáš s. 10 nebo Judaismus od A – Z ibid.). Některá zmiňovaná jména by si zasloužila
výklad, např. S.R. Hirš nebo Š. Ganzfried a jeho Kicur ŠA). Na s. 16 autorka píše: Mišna
uvádí… - kde?, stejně na s. 28 v traktátu Chulin, v ŠA, v části JD). V pozn. 29, s.14
špatný překlad bibl. textu. Není uveden způsob přepisu hebrejských termínů, v textu často
tak, jak se přepisuje v angl. textech (kabbalah), někde chyby: s. 36 chalev míst správného
chelev. Na s. 43 nerozumím tvrzení (citaci): „V minulosti porážky probíhaly veřejně a
pomáhaly sjednotit židovskou náboženskou obec“. V práci se občas vyskytují neopravené
chyby: např. s. 43 rochet místo šochet.
Nesmyslné je konstatování, že biblický název Aškenaz (Gn. 10:3) označoval dnešní
Německo (viz s. 9).

Hodnocení.
Práce je logicky členěna, drží se zadaného tématu a jejím těžištěm je pojednání o
problematice rituální porážky. Jedná se zajímavou kompilaci z česky psané i cizojazyčné
literatury (což zásady připouští) na níž oceňuji zejména její přesahy do současné praxe
založené na konsultacích s odborníky. V důsledku výše uvedených připomínek jí však
musím hodnotit pouz známkou dobře.
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