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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):
Autorka si ve své BP dala za cíl nejen přiblížit přístupy papežů k Židům a k judaismu po II. světové válce, ale
také zachytit radikální změny, ke kterým v těchto postojích došlo zejména po II. Vatikánském koncilu. Svého
cíle dle mého názoru dosáhla a podařilo se jí zároveň vystihnout nelehký proces sbližování křesťanů i Židů i
poukázat na některé dodnes palčivé otázky.
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost
příloh apod.):
Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena do čtyř kapitol věnovaných papežům, kteří se otázkou vztahu
katolické církve k Židům a k judaismu zabývali: Janu XXIII., Pavlu VI. a Janu Pavlu II., i současným
představitelům pontifikátu, Benediktovi XVI. a Františkovi I. V každé kapitole jsou zachyceny vlivy, které na
jednotlivé papeže v této problematice působily, jejich postoje i změny, které se jim v církvi podařilo přímo či
nepřímo prosadit. Jakkoliv je práce postavena na kompilativní metodě, vychází i z osobní angažovanosti
autorky v problematice vztahů mezi křesťany a Židy, jak dokládají i její úvahy a zejména závěr práce, což
práci neoslabuje, ale naopak jí dodává na autentičnosti a aktuálnosti.
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost
členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
Jazykový projev – až na některé neobratné formulace dané nezkušeností autorky písemně se vyjadřovat –
použití citací i odkazů na literaturu zcela odpovídají zavedeným normám pro bakalářské práce. Práce
obsahuje českou i anglickou anotaci i klíčová slova. Neobsahuje žádné přílohy.
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek apod.):
BP působí systematicky a harmonicky. Autorka prostudovala poměrně velké množství dostupné české i
cizojazyčné odborné literatury a četné internetové zdroje, a dokázala z nich vybrat nejpodstatnější informace i
citace pro svůj záměr.
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ:
Domníváte se, že se katolická církev zcela ztotožnila ze změnami v postojích svých pastýřů k Židům a
k judaismu?
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): VÝBORNĚ (1)
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