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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):
Autorka si stanovila – zvláště v českém kontextu, kde neexistuje ke zvolenému tématu téměř žádná
literatura ani zájem o problematiku – nelehký cíl: uchopit složitý – a v podstatě dodnes nevyjasněný –
spor o Karmel v Osvětimi a přiblížit se tak nejen odlišnému vnímání šoa – a to jak ze strany židovské,
tak ze strany katolické církve – ale i hlubokým náboženským rozdílům, které jsou základem
křesťansko-židovské kontroverze již téměř 2000 let. Autorce se dle mého názoru podařilo – díky
pečlivému a rozvážnému studiu velkého množství cizojazyčné literatury – tohoto cíle dosáhnout a
sepsat významný příspěvek ke zvolené problematice.
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce,
vhodnost příloh apod.):
Práci tvoří – kromě úvodu a závěru – tři kapitoly: první kapitola sleduje odlišné – a často neslučitelné vnímání fenoménu Osvětim, a to nejen ze strany židovské a křesťanské, ale i uvnitř mezi židy a
křesťany samotnými. Druhá kapitola se věnuje sporu o osvětimský Karmel, který propukl v roce
1984 a oficiálně – jakkoliv nikdy nebyl završen - skončil odchodem sester karmelitek z Osvětimi
v roce 1993 po zásahu papeže Jana Pavla II. Konečně třetí kapitola představuje rozpory a problémy,
které spor o Karmel v Osvětimi vyvolal v katolické církvi, jež se na jedné straně snaží – zejména
v zemích Západní Evropy – o sblížení se židy i s judaismem, na straně druhé – na východě a
obzvláště v Polsku – o revizi a potažmo i christianizaci šoa!
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 diplomové práce. Práce obsahuje českou i anglickou anotaci, klíčová slova i anglické resumé.
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek apod.):
Domnívám se, že se jedná o velmi zdařilou práci, v níž autorka dokázala přehledně a vyváženě
zpracovat komplexní téma: postihnout odlišné – často i protichůdné – teologické reflexe v souvislostí
se šoa a skrze ně studovat neřešitelnost – téměř aporii – sporu o Karmel v Osvětimi.
5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): VÝBORNĚ
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