
Posudek diplomové práce „Česká židovská komunita na počátku 21. 
století“ 
 
Pojednat o situaci a proměnách židovských komunit v České republice za 
poslední čtvrt století je nelehký úkol. Autorka se proto rozumně rozhodla 
nepouštět do historické dokumentace „polistopadových“ dějin českých Židů (byť 
čtenáře rámcově seznamuje i s nimi), ale zmapovat jejich současnou situaci, 
organizace a činnost. Souběžně s tím uvádí základní informace o několika 
prvcích, jež označuje jako „důležité atributy židovství“, stavu současného 
židovského vzdělávání a v kapitole 5.1 seznamuje čtenáře s cyklem židovského 
života (v pojetí ortodoxního judaismu). 
 Práce má přes zjevnou pečlivost autorky několik nedostatků:  
Chybí předběžné vymezení základních pojmů, s nimiž autorka průběžně pracuje: 
totiž co je ortodoxní, konzervativní, liberální, reformní, progresivní judaismus; co 
je to chasidismus; co lze chápat pod pojmem „sekulární žid“. To považuji za 
příčinu problémů, do nichž se autorka později musela dostat tam, kde se 
objevuje otázka normativity, respektive normativního a žitého náboženství. 
Kdyby se bývala vydala touto cestou, možná by musela své definice obhajovat, 
ale zároveň by se jí otevřela možnost alespoň nastínit různost židovských identit, 
náboženských směrů a variant zvyklostí (pro což se nabízela možnost v částech 
4. a 5.).   

Vzhledem ke studijnímu programu autorky je logické, a správné, že 
důležitý oddíl v její práci zaujímá přehled typů sociální péče poskytované FŽO a 
jednotlivými ŽO. Správně ji označila za důležitý atribut judaismu. Povšimla si zde 
i několika nově zaváděných programů a pečlivě sledovala různé podoby sociální 
péče v různých mimopražských obcích. Ukázala způsoby, jimiž se na péči o 
potřebné členy obcí podílejí různé spolky a sdružení (WIZO, ČUŽM) a 
v závěrečné práci charakterizovala, jaký má právě tento typ aktivit roli v rozvoji 
náboženského společenství. 
 

Je třeba uvést, že výchozí situace autorky nebyla jednoduchá: nejsouc 
členkou žádné z ŽO měla ztíženou možnost dostat se k řadě zdrojů (např. 
k interním časopisům jednotlivých ŽO), mohla narážet na malou ochotu 
k poskytování informací ze strany vedení různých organizací, atd. Vzhledem ke 
své znalosti poměrů v místním židovském prostředí považuji za nezbytné vzít 
tuto okolnost při celkovém hodnocení v úvahu. 

Předložená práce přes všechny uvedené výhrady splňuje požadavky, 
kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji proto ke schválení a navrhuji 
hodnocení C. 
 
v Praze, 5. června 2015     Ruth J. Weiniger ThD. 


