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Formální záležitosti: 

Bakalantka předložila práci, která po formální stránce splňuje veškeré požadavky kladené na 

bakalářskou práci. Práce obsahuje čestné prohlášení, obsah, seznam použité literatury a 

elektronických zdrojů, poznámkový aparát a do angličtiny přeložený abstrakt. 

 
Volba tématu a cíl práce: 

Přínos bakalářské práce spočívá ve skutečnosti, že pojednává o tématu, jež doposud nebylo 

v české hebraistice soustavně zpracováno. Deklarovaným cílem práce je představit konverzi 
k judaismu (gijur), dějinně ji zakotvit a poukázat na její náboženskoprávní vývoj a současnou 

praxi ve Státě Izrael. 
 
Zpracování práce: 

Po metodické stránce je práce zcela vyhovující, členěna je logicky a přehledně. Autorka ji 
rozdělila do dvou kapitol, z nichž první stručně pojednává o hlavních komponentech náboženské 
konverze a klíčových etapách jejího dějinného vývoje od biblické doby po vznik Státu Izrael. 
Druhá kapitola, která tvoří jádro práce, rozebírá přístupy Státu Izrael ke konverzi, právní případy, 

které podnítily diskusi hledající odpověď na otázku, kdo je podle práva Státu Izrael Žid. 
S odpovědí na tuto otázku se velmi úzce pojí problematika práva na občanství a Zákon o návratu. 
Tyto třecí plochy procesu konverze a jí se týkajícího zákonodárství bakalantka demonstruje na 
příkladu imigrantů z Etiopie, Indie a zemí bývalého Sovětského svazu, jichž se otázka konverze 

k judaismu dotýká nejpalčivěji. Právě mezi těmito skupinami a ortodoxií ve Státu Izrael dochází 

k největším sporům. Autorka věnuje pozornost i dalšímu diskutabilnímu tématu izraelské 
společnosti, a to konverzi v armádě. Zvlášť přínosná je část popisující konkrétní kroky současné 
praxe konverze, včetně registrace, výuky, funkce bejt dinu, obřízky (v případě muže) a rituálního 

ponoření.  

 Domnívám se, že bakalářská práce naplnila vytčený cíl a představila dostatečně 
srozumitelně relevantní témata konverze k judaismu. Především je třeba ocenit bakalantčinu 
samostatnost při zpracování osnovy práce, rešeršní práci a formální úpravě. Za tím účelem 

shromáždila a prostudovala početnou cizojazyčnou (anglickou a hebrejskou) primární i recentní 
sekundární literaturu, s níž pracovala poměrně kriticky. Autorka se při práci rovněž naučila 

využívat elektronické zdroje, včetně izraelských periodik, rozhodnutí Nejvyššího soudu atd. Na 
příslušnou literaturu odkazuje konzistentně jednotným způsobem, což se týká i transkripce 



hebrejštiny. Předložená práce tak představuje kvalitní základ pro další studium dané 

problematiky. 

 

Bakalářskou práci považuji za velmi přínosnou a doporučuji ji k ústní obhajobě 

s hodnocením výborně. 

 

V Praze, 24. června 2014    PhDr. Daniel Boušek, Ph.D. 
 


