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Bc. Eva Hosnédlová, nesporně pod vlivem svého studijního pobytu v Izraeli, si za téma své diplomové 

práce zvolila pojednání o Hebronu, jeho historii a znovuosídlením židovskými osadníky po Šestidenní 

válce roku 1967. Za cíl své práce si stanovila „pochopení života a kořenů (biblických a historických) 

židovské komunity obývající město Hebron.“ 

Svou práci rozdělila do tří celků: v prvním se věnuje biblickým údajům o Hebronu z období patriarchů, 

zejména koupi jeskyně Machpela, která v argumentaci moderních osadníků Hebronu hraje důležitou 

roli; v druhé části rekapituluje dějiny Hebronu do doby vzniku novodobého židovského osídlení po 

roce 1967; v hlavní, třetí části se pak podrobně věnuje problematice Hebronu a jeho komunity po 

roce 1967. 

Připomínky. 

V oddílu Biblický Hebron autorka podle mého názoru zbytečně rekapituluje biblické příběhy 

patriarchů; domnívám se, že spíše mohla uvést a případně komentovat všechny biblické zmínky o 

Hebronu. Není mi jasné, proč pobiblická éra začíná zmínkou o králi Davidovi. 

Vzhledem k tomu, že „jako základ osadnickým aktivitám posloužilo duchovní učení rabiho Abrahama 

Izáka Kooka, které přepracoval jeho syn Cvi Jehuda Kook a které po Šestidenní válce dostalo jasné 

mesianistické ladění“ měla by autorka vycházet z jejich spisů a příslušná místa citovat. Např. na 

internetu online je spis Ir ha-avot Chevron od Avrahama Jicchaka ha-rav Kooka s výkladem a doplňky 

ha-rav Chajima Druckmanna. Podobně se domnívám, že existuje řada dokumentů od samotných 

osadníků. Autorka převážně cituje ze sekundární literatury. Sporné je používání knihy P. Johnsona, 

která je velmi populární a ne vždy spolehlivá. V úvodní části by mělo být pojednání o pramenech a 

literatuře, které se k tématu vztahují a zhodnocení. 

Chybí údaj o způsobu přepisu hebrejských jmen, názvů, výrazů, přepisy nejsou jednotné (Bejt 

Hadassah), Makpela aj.  

V Bibliografii by měly být uváděny zvlášť elektronické zdroje. Z názvů není jasné, zda se v některých 

případech nejedná o prameny. 

Hodnocení. 

Přes výše uvedené připomínky se domnívám, že se jedná o zajímavou práci, která v české odborné 

literatuře chybí. Případnému čtenáři pomůže pochopit některé složitější otázky minulosti a zejména 

současnosti Izraele. Práce je dobře strukturovaná, autorka se drží zadaného tématu. Také po formální 

stránce odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce. 

Práci Bc. Evy Hosnédlové hodnotím jako velmi dobrou. 
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