
Předložená bakalářská práce „Postavení žen v judaismu a islámu“ odpovídá tématicky oboru 

judaistka a vhodně koresponduje s obory přednášenými na UK HTF.

Z formálního hlediska obsahuje práce Úvod, Závěr, Seznam použité literatury, poznámkový 

aparát, Resumé a Anotaci. Splňuje rovněž stanovený počet stran. V rámci formálního 

zpracování práce je nutné upozornit na velké množství pravopisných chyb a překlepů jakož i 

na nejednotnost v psaní některých výrazů (viz např. islám a Islám, šari´a a Šari´a, apod.). 

Seznam použité literatury nebyl, dle mého názoru, vypracován dle požadovaného vzoru. 

Autorka věnuje úvodní kapitoly otázce postavení ženy v tzv. starozákonní době a 

v předislámském období, následně se zabývá společensko-právním postavením ženy 

v judaismu a islámu a jeho zakotvením v právní literatuře, zmiňuje i současné postavení žen. 

Tento přístup ke zpracování dané otázky považuji za velice vhodně zvolený.  V rámci 

kapitoly zabývající se postavením žen ve Státě Izrael by bylo zajímavé srovnání postavení 

židovských a palestinských žen. V rámci palestinské komunity bych považovala za přínosné 

porovnání postavení žen muslimské komunity s komunitou křesťanskou.

V rámci celé práce je nutné upozornit na fakt, že na některých místech přejímá autorka 

doslovný text jiných autorů, aniž by uvedla, že se jedná o doslovnou citaci (viz např. str. 22-

23 práce – doslova převzato z Nosek, B. – Damohorská, P.: Židovské tradice a zvyky, str. 

129-130). Doslovné citování autorů v takové šíři nepovažuji za vhodné, byť se jedná o práci 

bakalářskou. Podobně je tomu na str. 45, kde je – v tomto případě skoro doslova – uveden 

určitý úsek článku z www.al-islam.cz/zena-v-islamu/postaveni-zen-v-muslimskem-svete.html 

či na str. 53, kde byly převzaty určité doslovné části textu článku 

z http://islamcz.webnode.cz/news/vrazdy-ze-cti. Kratší doslova převzaté texty se objevují na 

str. 29 (z knihy L. Kropáček: Duchovní cesty islámu, str. 128) či na str. 37 (z téže knihy, str. 

129), aj. 

Autorka rovněž uvádí ve své práci několik tvrzení, s nimiž nelze zcela souhlasit (např. str. 15: 

„…biblické knihy zvané ústní Tóra nebo také Halacha“; str. 19: „…po zničení 3. chrámu 

v Jeruzalémě r. 70 n. l.“). Dále bych osobně nesouhlasila s označením rozvodu v židovské 

společnosti jako společenského fiaska (str. 21), byť rozvod nebyl a není nijak podporován. 

V tomto případě se však může jednat o názor citovaného autora. 
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Autorka v rámci zpracování daného tématu prokázala svůj zájem o danou problematiku, o 

čemž svědčí také množství prostudovaných materiálů vztahujících se k danému tématu. 

Zpracování bakalářské práce by však nemělo obsahovat rozsáhlé doslovné přepisy jiných 

autorů – navíc bez potřebného citačního označení. Z tohoto důvodu hodnotím práci jako 

dobrou.

V Praze dne 25. 5. 2014                                         ThDr. Pavla Damohorská, Th. D. 


