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Asi dvě třetiny textu, který předložila studentka Ráchel Polohová, tvoří popis činnosti evan-
gelikální paracírkevní organizace Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ). 
Je to velmi důkladná rešerše na základě internetových zdrojů, tištěných zdrojů, osobních roz-
hovorů a osobní korespondence. Studentka si za tuto práci zaslouží uznání, neboť jí musela 
věnovat mnoho času a úsilí. Na této práci je také patrná její inteligence, píle, empatie a 
schopnost komunikace. Při vší úctě k vynaložené námaze to ale – obávám se – nestačí na to, 
aby text mohl být obhájen jako bakalářská práce, protože předkládaný text z žánru bakalářské 
práce vybočuje. K tomuto nepříjemnému závěru mě vede několik skutečností: 

1. První nedostatek, který ovšem považuji za ještě překonatelný a omluvitelný, vidím už se 
samotným tématem práce. Je nazvána „Filosemitismus“, přitom tento kulturně a dějinně velmi 
problematický pojem není nijak vysvětlen. Autorka s ním dokonce vůbec nepracuje. Vysky-
tuje se pouze v titulu a v úvodu (ne dále než na str. 6) a pak už v celé práci ne. Tento pojem 
není v odborné literatuře jednoznačně přijímán. V religionistice (i v křesťanské teologii) je 
naproti tomu znám a obecně používán pojem „křesťanský sionismus“. S tímto pojmem (který 
bychom snad mohli považovat za významově podřazený pojmu „filosemitismus“) studentka 
sice pracuje, ale obsah tohoto pojmu není nikde diskutován ani pojem samotný definován. 

2. Téma křesťanského sionismu by samozřejmě stálo za zpracování v religionistickém pojed-
nání a příklad ICEJ by pro takové pojednání (i ve formě bakalářské práce) byl nanejvýše 
vhodný. Křesťanský sionismus je ovšem téma, které má svou akademickou historii, a je tedy 
v odborné literatuře zpracováno. Uznávanou osobností, která se tomuto tématu věnuje a která 
by při jeho zpracování neměla být pominuta, je americký sociolog Robert K. Whalen. Ale 
výbornou kapitolu má třeba i novější Paul Boyer (When Time Shall Be No More). – Každo-
pádně: bakalářská práce musí alespoň omezeně a výběrově (přiměřeně tomuto akademickému 
stupni) na předchozí bádání reagovat a navazovat, alespoň zhruba nastínit badatelský kontext 
a vycházet z dostupné a alespoň základní odborné literatury. V textu studentky Polohové ale 
jakýkoli odborný kontext chybí. Studentka se od prvních do posledních stránek textu zabývá 
pouze ICEJ. 
3. Odborný kontext chybí i v jiném smyslu: v práci, jež má prokázat nabytí bakalářského 
stupně akademického vzdělání, studentka nepracuje (až na jednu výjimku v jedné krátké části 
textu) s odbornými publikacemi a ani je nezmiňuje.  

4. Onou jedinou odbornou publikaci, a to v teologickém oboru Starého zákona, je kniha Rolfa 
Rendtorffa Hebrejská Bible a dějiny. Na tuto skutečnost mohu navázat konstatováním, že 
v práci nenacházím nic, co by připomínalo religionistiku, a to ani formálně (religionistickou 
metodologii), ani obsahově (religionistické pochopení zkoumané skutečnosti a nehodnotící 
přístup k ní). Studentka bezpochyby tíhne spíše k teologickému vidění, jak je patrné např. na 
její polemice s doslovným výkladem Bible (str. 8) nebo na vznesení otázky, „zda je vůbec 
možné výše citovaný biblický výrok pojmout jako příkaz pro dnešní dobu“ (str. 9). To by 
samozřejmě bylo v pořádku, pokud by bakalářskou práci obhajovala v některém z teologic-



kých oborů. Kladu si ale otázku, proč neuplatnila své znalosti z bakalářského studia religio-
nistiky. A co se týče, samotného psaní bakalářské práce, zdá se mi, že se ani neseznámila 
s doporučeními, které katedra pro své studenty píšící závěrečné práce vydala. Každopádně: na 
bakalářské práci nenacházím bohužel nic, co by prozrazovalo studentčino religionistické 
vzdělání. 

5. Při formulaci cíle své práce studentka konstatuje, že organizace ICEJ je z něčeho podezí-
rána. Za cíl pak má „pokusit se (…) poznat a pochopit, do jaké míry jsou tato nařčení opod-
statněná, a co je tedy skutečným motivem aktivit organizace ICEJ“ (str. 6). Již na první 
pohled je tento cíl velmi náročný, pokud je (v oblasti motivů) vůbec splnitelný. Tím spíše 
bych očekával, že se studentka důkladně zamyslí nad metodou, jak k poznání a pochopení 
dospět. Práce ovšem neobsahuje žádný metodologický nástin ani žádná kritéria, na jejichž 
základě by studentka mohla získat relevantní výsledek. Ke svému cíli tak spěje intuitivně. 
Nakonec se jí ovšem vcelku přesvědčivě podařilo doložit, že z dokumentů ICEJ je misijní 
zájem a zájem na uskutečnění křesťanských mileniálních nadějí jasně patrný (ostatně stejně 
jako u jiných společenství, v nichž se uplatňují ideje křesťanského sionismu). 

Je pak pro mě překvapivé, proč tyto doklady nijak nezhodnotila a v Závěru tento svůj původní 
cíl zcela opomněla. Místo toho uvedla jako závěr své práce tvrzení, že činnost ICEJ „se 
odbývá ve velice citlivé oblasti“ (str. 47). To je ovšem jednak odpověď na otázku, kterou si 
v práci nikdy dřív nepoložila, a jednak natolik obecné konstatování, že může jen těžko sloužit 
jako výsledek bakalářské práce. Na svůj původní cíl studentka tedy rezignovala a spokojila se 
s obecnými proklamacemi o tom, jak je práce této organizace „duchovně a eticky“ náročná 
(tamtéž). Je příznačné, že ke svému původnímu cíli se v Závěru už výslovně nevrátila a jen 
skromně vyjádřila naději, že se jí „podařilo poodkrýt (…) problematiku a úskalí“ ICEJ 
(tamtéž).  
Na práci samozřejmě leccos ještě oceňuji a také ve výhradách a jednotlivých poznámkách 
bych ještě mohl pokračovat. Některé formulace jsou nepřesné: katolická církev nemá tradičně 
antisemitský postoj (str. 41), ale církve (i nekatolické) se těžce vyrovnávaly (a některé ještě 
vyrovnávají) s antijudaismem. Podobně v době vzniku ICEJ ještě Církev Křesťanská spole-
čenství neexistovala (str. 21); jednalo se patrně o občanské sdružení Křesťanské společenství 
Praha. Studentka by se také měla vyhnout expresivním výrazům při hodnocení („v neuvěři-
telně krátkém čase“ – str. 36), stylisticky nevhodnému oslovování čtenáře („můžete“ – str. 15) 
nebo psychologizujícím komentářům („což dodává jakýsi pocit závazku“ – str. 20). To jsou 
ale naprosté maličkosti. Zrovna tak nemůže být bohužel rozhodující studentčin kultivovaný 
projev, dobrý způsob odkazování na zdroje nebo výborný pravopis s minimálním počtem 
chyb (vyskytují se pouze sporadicky a pouze v interpunkci a v psaní velkých písmen).  

O závěru tohoto posudku totiž rozhodují skutečnosti, které jsem popsal výše v bodech 1-5 a 
na jejichž základě nemůže být – podle mého názoru – předložená práce obhájena jako práce 
bakalářská. Naprosté odtržení od odborného diskursu, absence základních znaků odborné 
práce (vymezení tématu, navázání na dosavadní bádání, práce s odbornou literaturou, metodo-
logie, sledování a naplnění deklarovaného cíle, popřípadě formulace teze, již by bylo možné 
obhájit či vyvrátit, promyšlená struktura apod.) i absence byť jen doteku textu s oborem 
religionistiky, – to vše předložený text studentky Ráchel Polohové bohužel diskvalifikuje jako 
bakalářskou práci a redukuje ho na rešerši, byť pilnou a poctivou. Hodnotím tedy stupněm 
„neprospěla“.  
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