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Předložená bakalářská práce si kladla za cíl zpracování výše uvedeného tématu, které 

obsahově koresponduje se studijním oborem judaistka. Práce obsahuje požadovaný počet 

stran, seznam použité literatury a citace. Z formálního hlediska splňuje práce v zásadě dané 

náležitosti, byť byl v práci použit tzv. Harvardský citační vzor, který není v české odborné 

literatuře zatím příliš rozšířený (nicméně ČSN ISO 690 (01 0197) ho připouští). 

Obsahově práce začíná vhodně zvolenými kapitolami, tj. otázkou pojetí smrti 

v judaismu. Tvrzení ze str. 10, které uvádí: „Smrt v judaismu není chápána pozitivně“ však 

není zcela přesné. V rámci úvodních kapitol by pak mohla být více rozvedena např. otázka 

zmrtvýchvstání a toto téma by mělo být také doplněno citacemi Mišny, Talmudu, atd. 

Autorka v následujících kapitolách pojednává o historii pohřbívání včetně otázky kremace. 

Tento tématický oddíl je opět vhodně zařazen a dané téma dokresluje. Nicméně hovoří-li 

autorka o otázce kremace, mělo by být uvedeno, že zpopelnění bylo v některých židovských 

obcích praktikováno. Kapitoly zabývající se chevrou kadišou – spolkem s rozsáhlou 

charitativní činností, jehož činnost je v rámci pohřebních rituálů stěžejní, vhodně dokreslují

dané téma. Následující text, který pojednává o zvycích a rituálech v souvislosti se smrtí, uvádí 

všechny důležité fáze péče o zesnulého a porovnává zvyky konané v této souvislosti v rámci 

uvedených zemí. 

Z obsahového hlediska přibližuje autorka většinu důležitých prvků, které se vztahují 

k danému tématu. Přesto – vzhledem ke zvolenému názvu, by text mohl obsahovat více 

různorodých zvyků vybraných zemí. Celé práci také chybí, alespoň dle mého názoru, více 

citací Mišny, Talmudu, apod. Některé důležité pasáže se v práci sice objevují, ale vzhledem 

ke zvolenému citačnímu vzoru by bylo možné nabýt dojmu, že se jedná o stanovisko daného 

autora, který ve své knize danou stať z Mišny či Talmudu zmiňuje (viz např. str. 9; 31 apod.). 

Autorka předložené bakalářské práce v zásadě osvědčila schopnost pracovat 

s vědeckou literaturou a schopnost zpracovat zvolené téma. Vzhledem k výše uvedenému a 

také vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou, tj. první práci tohoto druhu, hodnotím tuto 

práci jako velmi dobrou.
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