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Posudek bakalářské práce 

Název práce: Filosemitismus a jeho projevy v České republice – na příkladu organizace ICEJ 

Autorka Ráchel Polohová 

 

Autorka se ve své práci zaměřila na povahu, působení, cíle a motivy české pobočky 

organizace Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Z původně širokého tématu 

motivy křesťanského filosemitismu (případně sionismu) vhodně zúžila tematický záběr na 

jednu konkrétní organizaci, jejíž agenda svým profilem odpovídá původně širšímu 

badatelskému tématu. Toto tematické zaměření autorce poskytlo přehlednou a logickou 

osnovu práce a také ji bylo vodítkem při sběru a vyhodnocování relevantních dat – 

publikovaných tiskovin, internetové sebeprezentace, rozhovorů s vedoucími pracovníky, 

článků hodnotících působení organizace z hlediska adresátů její činnosti.  

 V první kapitole autorka nastiňuje okolnosti a důvody vzniku organizace ICEJ a její 

teologický profil. Ve druhé kapitole se věnuje podrobnému popisu jednotlivých aktivit a 

oblastí působení („potěšovat Izrael“, vzdělávat církev, oslavovat Boží věrnost, konfrontovat 

antisemitismus). Třetí kapitola je věnována podrobné analýze činnosti české pobočky 

organizace ICEJ. Cennou součástí práce je čtvrtá kapitola, nabízející „pohled z druhé strany“, 

tedy komentáře těch, jimž chce organizace ICEJ prospívat a pomáhat. V závěru autorka 

shrnuje badatelský výtěžek a hodnotí organizaci ICEJ (resp. její českou pobočku) z hlediska 

souladu její činnosti s proklamovanými hodnotami, zásadami a cíli.  

 Práce je psána velmi kultivovaným jazykem, je přehledně členěna a logicky strukturována, je 

zcela zřejmé, že autorka své teze a komentáře dlouho a pečlivě promýšlela. Z hlediska hlavní 

badatelské otázky se jí podařilo přesvědčivě prokázat, že podezření z neupřímnosti či tajné 

proselytizační strategie, vyslovované některými židovskými představiteli, není opodstatněné, 

jakkoli se v něm na druhé straně odráží skutečné napětí mezi křesťanským závazkem 

zvěstování evangelia a respektováním náboženské  a kulturní svébytnosti židovských adresátů 

pomoci a podpory ze strany křesťanů.  

 Mám-li vyslovit kritickou připomínku, řekl bych následující: V autorčině práci se hojně 

vyskytuje trochu matoucí slovo „motivy“. Na jednu stranu se zdá, že zjištění či odhalení 

skutečných motivů pracovníků organizace ICEJ je jejím hlavním cílem. Na druhé straně není 

jasné, zda má na mysli především psychologické motivy jednotlivých lidí (které se jistě velmi 

těžko měří a navíc nemusejí být známy ani jejich nostitelům), nebo motivy teologické, které 

jsou nejen reflektované a tím pádem uvědomělé, ale také ohledatelné v publikovaných 

materiálech. Otázka, proč přesně pracovníci ICEJ dělají to, co dělají, může být otázkou 
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psychologickou  (a nesmírně těžko zodpověditelnou) nebo otázkou teologickou, u které však 

slovo „motivy“ působí matoucím (psychologizujícím) dojmem.  

 Podobně nesnadné je vyhodnocení židovských podezření. Jsou-li tato podezření vedena 

přesvědčením, že si pracovníci ICEJ přejí obrácení Židů ke Kristu, pak jsou zajisté takřka 

stoprocentně oprávněná. Ano, přejí si to. Jako křesťané nemají jinou možnost. Pokud jsou 

však ona podezření vedena přesvědčením, že činnost pracovníků ICEJ strategicky k obrácení 

Židů směřuje, je touto strategií motivována a není tedy „nezištná“, pak jsou tato podezření 

(jak se myslím autorce podařilo prokázat) téměř stoprocentně neoprávněná. Ne, pracovníci 

ICEJ nepomáhají Židům proto, aby je tím obrátili ke Kristu, ale pro svou nepodmíněnou 

náklonnost k židovskému národu. 

 Jemnější rozlišení podprahové motivace a ohledání otázky, zda to vlastně přece jenom 

nesouvisí s „přípravou“ eschatologického obrácení Židů ke Kristu (působeného Duchem 

svatým, ne činností ICEJ), by bylo velmi obtížné a jak autorka přesvědčivě ukazuje, odpověď 

by se jistě lišila od jednotlivce k jednotlivci. Navíc zde zřejmě dochází také k vývoji v čase 

(srovnáme-li aktuální situaci v ICEJ ČR s některými staršími výpověďmi M. Heddinga). 

 Závěrem shrnuji:     

Práci považuji za zdařilou, autorka dosáhla stanovených cílů. Navržené hodnocení A 

 

V Praze, 2. září 2015                                                                     Pavel Hošek 


