
 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

na téma 

Pojetí duše a vzkříšení v tradičním židovství a reformních směrech judaismu 

Autor: Alena Ondrušková 

Vedoucí práce: ThDr. Markéta Holubová, ThD. 

Kolegyně Ondrušková předložila poměrně zdařilou práci k problematice vzkříšení z mrtvých a 

duše v judaismu, především pak v teologii reformovaného judaismu. Práce má kompilační 

rysy, ale toto u bakalářské práce není takovou přítěží v jejím hodnocení jako u práce 

diplomové. V podstatě dobře formuluje, jak se pojetí vzkříšení duše proměnilo v období 

židovského osvícenství a reformovaného judaismu – což byl také cíl její práce.  

Kolegyně mohla specificky zvlášť pojednat představy o vzkříšení a existenci nového věku v 

židovském myšlení Druhého Chrámu od 2. století př.n.l. Jedná se přece o období, které bylo 

pro představy tohoto typu formativní. Zde patří celá řada textů biblického kánonu – 

především kniha proroka Daniele. Daniel 12,1-3. představuje jeden z prvních historicky 

datovatelných náznaků víry ve vzkříšení, byť jeho výklad v současné diskuzi není 

jednoznačný. Např. John Collins (The Apocalyptic Imagination 1998) se domnívá, že tento 

text hovoří spíše o vyvýšení živých i zesnulých do andělského světa než o tělesném vzkříšení. 

Tématu osobní eschatologie se dotýká celá řada děl judaismu helenisticko-římské doby. 

Kolegyni by jistě mohla být nápomocna kniha L. Grabbeho Judaic Religion in the Second 

Period – Belief and Practice from the Exil to Yavneh.  Problematice se částečně věnuje i kniha 

Konec tohoto světa: Milenialismus v židovství, křesťanství a islámu (Vojtíšek et alii 2012). 

Autorka se dopouští jistých nepřesností v pojednání představy duše a její nesmrtelnosti ve 

středověké filozofii – především v souvislosti s Gersonidem.  Gersonidovo vyrovnávání se 

s Averroovým monopsychismem je svébytné a náročné téma. Autorka ho osvětluje na 

základě A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages z pera Collete Sirat, což je 

nepochybně jedno z nejvýznamnějších děl v oboru, avšak v případě osvětlení Gersonidovy 

filozofické psychologie není čtenáři příliš nápomocné.  

Práci klasifikuji známkou „velmi dobře“ (2) a doporučuji k obhajobě. 
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