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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): 

Cílem práce bylo zachytit vztahy mezi křesťany a židy ve 12. až 14. století, tak jak je ovlivňovaly 

papežské buly a jiné oficiální církevní dokumenty. Autorka se však nemohla opřít o žádné materiály či 

edice středověkých textů, které by byly dostupné v českých knihovnách a její rešerše přes zahraniční 

knihovny byly složité a úctyhodné. Ztratila tím tak mnoho času na úkor vlastní redakční práce. 

Nepovedlo se jí proto zcela zachytit dynamiku změn ve vztazích křesťanů vůči židům pod vlivem 

těchto dokumentů. Nicméně se jí podařilo shromáždit, přeložit a předložit většinu zásadních dobových 

papežských dokumentů a její práce se tak stává přínosnou pro další bádání a výzkumy v této oblasti. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, 

vhodnost příloh apod.): 

Práce je rozdělena na tři chronologické kapitoly: první přináší kontext a překlady hlavních církevních 

a papežských textů upravujících vztahy křesťanů vůči židům ve 12. století, druhá kapitola mapuje 

význam IV. Lateránského koncilu v roce 1215 a následující proměny oficiálních postojů papežů 

vůči židovskému obyvatelstvu ve 13. století skrze jejich buly a edikty, a konečně třetí kapitola 

sleduje význam společenských katastrof i morových epidemií ve 14. století pro další změny 

v postojích církevních představitelů vůči evropským židům směrem jejich represím a obecnému 

pronásledování.   

Práce obsahuje cenné přílohy: latinské verze originálních textů papežských dokumentů 12. až 14. 

století. 

 

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.): 

Autorka si stanovila velmi těžké – byť v českém kontextu velmi přínosné – téma a nepodařilo se jí 

zcela propojit dobové texty – které si velmi obtížně opatřovala, nehledě na obtížnost překladů 

středověké církevní latiny – s historickým pozadím, ani postihnout dynamiku společenských změn 

vůči židovskému obyvatelstvu ve světle těchto textů… Nicméně její práce je vyvážená, logická a 

přináší cenné materiály i informace pro další bádání v oblasti středověkých vztahů katolické církve 

vůči židům. 

 

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): VELMI DOBŘE 
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