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Autor si zvolil velice komplexní téma, obnášející nezměrnou škálu nejrůznějších, navzájem
spjatých aspektů.
Již v Úvodu deklaruje, že mohutnou inspiraci čerpal z tzv. panoramatického přístupu
Mošeho Idela, snad i proto se mu daří vyvarovat se unáhlených postulátů a zachovat si jistou
názorovou otevřenost, jež však stojí na nesmírně solidních základech, které jsou dále
kultivovány přemýšlivostí a vnitřní poctivostí pisatele předkládané Diplomové práce.
Bc. Antonín Šedivý postupuje pečlivě a systematicky. Osvědčuje znalost historických fakt,
religiózních, sociálních a dalších fenoménů, jakož i hlubších souvislostí, v neposlední řadě
potom vhled do tradičního židovského diskurzu (či diskurzů), výbornou jazykovou
vybavenost a nezanedbatelný překladatelský talent.
Věnuje se výrazným trendům a vlivům, které hrály důležitou roli při formování
východoevropské chasidut, přesto však patří k odlišným (mnohdy výrazně starším) stratům
židovské mystiky než luriánská kabala. Bc. Šedivý je nemůže (a ani nechce) podchytit
bezezbytku, ovšem daří se mu vystihnout impakt hlavních ne-luriánských elementů,
působících při amalgamizaci chasidismu, stejně tak úspěšně je zasazuje do kontextu a vytváří
mozaiku, jež je přehledná, zároveň však nepostrádá čtivost.
S některými názory autora lze samozřejmě v rámci vědecké rozpravy polemizovat (osobně
se např. domnívám, že poněkud podceňuje vliv sabatianismu na novověký východoevropský
chasidismus ve statu nascendi); v žádném případě se ale nejedná o výtky vůči Diplomové
práci jako takové.
Diplomová práce pana Bc. Antonína Šedivého působí velmi vyzrálým a konzistentním
dojmem – jak po stránce obsahové, tak po stránce formální.
Považuji ji za erudovaný počin, zabývající se problematikou v našem akademickém
prostředí poněkud opomíjenou, snažící se ukázat určité souvislosti, které nejsou zřejmé na
první pohled, a tudíž nestrhávají prvoplánovou pozornost. Z uvedených důvodů ji hodnotím
jako vysoce nadprůměrnou, ba výbornou.
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