
Posudek oponenta na diplomovou práci:  

Golda Meierová: židovské kořeny v jejím politickém díle. 

Autor práce: Bc. Tereza Šollerová. 

Autorka se ve své práci zaměřila na osobnost významné židovské a izraelské političky Goldy Meirové. 

Jejím cílem je zjistit a ukázat, jak byla její činnost ovlivněna židovstvím Goldy Meirové. 

Svou práci rozdělila do čtyř oddílů, (viz Úvod, s. 8), v nichž se pokouší ukázat, jak se v různých etapách 

projevovalo její židovství.  

Při zpracování své práce autorka použila jak některé vybrané prameny, z nich zejména My life od 

Goldy Meirové a Land of our own, kterou editovala Marie Syrkin, tak vybranou literaturu k tématu.  

Připomínky k předložené práci. 

V práci mi především chybí zhodnocení dosavadní základní literatury o Goldě Meirové a stejně tak i 

charakteristika použitých pramenů. 

Autorka podala přehled aktivit Goldy Meirové od samotných počátků až do jejího odchodu 

z politického života. 

Podle mého názoru však měla věnovat větší pozornost charakteru židovské identity Goldy Meirové, 

který nepochybně souvisel s tím, jak pociťovali svou identitu Židé v Rusku a jak jí chápali Židé v USA. 

Obojí prostředí na Goldu nepochybně působilo a ovlivňovalo jí. Bylo třeba se více na tuto 

problematiku zaměřit a pak ukázat odraz vnímání těchto identit samotnou Goldou Meirovou. Je také 

otázkou, zda je možno sledovat vliv určitých tradic na Goldinu identitu. 

Autorka ve své práci podala obraz Goldy Meirové jako praktické političky. Na s. 17 – 18 sice autorka 

zmiňuje některé možné teoretické vlivy na myšlení a aktivity Goldy Meirové, avšak vzhledem 

k tématu práce by bylo užitečné se tímto tématem hlouběji zaobírat a ukázat, kteří autoři a ideje na 

ní působili a jak se to eventuálně projevovalo. Studovala Herzlovy spisy, studovala Aharona Gordona? 

Pokud jí přitahoval Gordon, pak by stálo za to ukázat, zda, a eventuálně jak, přejímala a snažila se 

realizovat jeho myšlenky. V čem konkrétně ovlivnila Goldu Emma Goldmannová? Domnívám se, že by 

tyto otázky zasloužily větší autorčinu pozornost. Pokud přijala ideologii socialistického sionismu, měla 

autorka alespoň v hlavních rysech tento směr charakterizovat. Měla by ukázat, v čem spočívalo 

Goldino chápání židovství a jaký mělo charakter.  

Hodnocení práce. 

Přes výše uvedené připomínky se domnívám, že autorka ve své diplomové práci podala zajímavý 

přehled o veřejné politické činnosti Goldy Meirové a v této souvislosti se částečně zmínila i o 

ideových vlivech, které na tuto političku působily. Při zpracování použila dostupnou základní 

literaturu a vybrané prameny jak v češtině, tak i cizojazyčné. 

Práce je logicky strukturována a po formální stránce odpovídá všem požadavkům kladeným na 

diplomové práce. Navrhuji jí hodnotit jako „velmi dobrou“. 

V Praze dne 23. května 2016.                                                                        Doc.  PhDr. Bedřich Nosek, CSc. 


