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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): 

Cílem práce bylo ukázat, jak židovský původ a zkušenosti židovské existence v Rusku, v USA i v Palestině-

Izraeli ovlivnily sionistické ideály i politické dílo jedné z nejvýznamnějších žen světové politické scény druhé 

poloviny 20. století, Goldy Meirové (1898-1978?). Domnívám se, že se autorce na základě studia dostupné 

zejména cizojazyčné literatury tento záměr podařil, tak jako se jí podařilo upozornit na vzájemné vlivy a 

prolínání mikro-historie a makro-historie a na klíčovou roli historického vnímání v moderních dějinách Izraele. 

 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost 

příloh apod.): 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol: první přibližuje mládí Goldy Meirové prožité v předrevolučním Rusku 

zasaženém silným antisemitismem, i změny po její emigraci s rodinou do USA v roce 1906, kde se začalo 

postupně utvářet její sionistické myšlení. Druhá kapitola sleduje vývoj Goldy Meirové po jejím odchodu 

s manželem do Palestiny v roce 1921, kde se prohluboval nejen její levicový tj. socialistický sionismus, ale kde 

se Meirová začala angažovat i politicky za využití svých předcházejících schopností i znalostí a poukázala tak na 

svůj silný charakter a nezlomnou vůli. Třetí kapitola líčí vstup Goldy Meirové na politickou scénu při vzniku 

Státu Izraele v roce 1948 a následně její funkce při jeho budování a rozvoji až do roku 1968. Konečně poslední 

kapitola sleduje poslední etapu v politické kariéře i v životě Goldy Meirové: její roli premiérky Státu Izrael od 

roku 1969 až do roku 1974, kdy podala demisi. Autorka práce kombinuje různé pohledy na působení izraelské  

političky v historických souvislostech, jakkoliv její vlastní teze není v textu jasně formulovaná. Práce neobsahuje 

žádné přílohy. 

 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost 

členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 

Jazykový projev a styl, použití citací i odkazů na odbornou literaturu odpovídají zavedeným normám pro 

bakalářské práce. Práce obsahuje českou i anglickou anotaci, klíčová slova i anglické resumé. Pro přehlednost 

chybí – dle mého názoru – chronologický rejstřík či datace v názvech jednotlivých kapitol.    

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek apod.): 

Navzdory drobným nedostatkům spojeným s nedostatečnou redakční praxí autorky se jedná o práci ucelenou a 

celkově vyváženou: autorce se podařilo kompilativně rozvinout komplexní pohled na osobu i dílo Goldy 

Meirové, kterým je v současné české odborné literatuře věnováno jen velmi okrajové místo.    
 

 

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): VÝBORNĚ 
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