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   Cílem předložené bakalářské práce Sary Madarové je zmapovat všechny důležité aspekty činnosti 

pražské reformní kongregace Bejt Simcha. Předložená práce,  odevzdaná 7.5. 2017, má 56 stran 

textu, vedle Úvodu a Závěru sestává ze sedmi kapitol, obsahuje seznam zkratek, českou a anglickou 

anotaci, Summary a několikastránkový seznam použité literatury, členěný dle charakteru jednotek. 

Prameny uvádějí  šest  citací,  včetně  „Vlastních  poznámek vycházejících  z  průběhů rozhovorů“. 

Zmiňované rozhovory byly vedeny se  Sylvií  Wittmannovou a  s  Michalem Spevákem,  který  je 

současným  předsedou  Bejt  Simcha.  Z  encyklopedií  a  slovníků  byla  nejčastěji  používána 

Encyclopaedia Judaica, přičemž u elektronických zdrojů dominuje zejména časopis Maskil, který je 

v  elektronické  verzi  dostupný na stránkách  www.maskil.cz.  V Úvodu autorka  vysvětluje  volbu 

tématu, která souvisí s její rodinnou historií. Kongregaci Bejt Simcha autorka oceňuje především 

pro její otevřenost a vzdělávací programy, které kongregace nabízí. Autorčin pozitivní vztah k Bejt 

Simcha je následně dobře patrný i v dalších částech práce. Po úvodním textu následuje kapitola 

„Reformní  judaismus“,  která  je  krátkým objasněním okolností  vzniku reformního hnutí,  jež  je 

autorkou kladeno do souvislosti s emancipací a s haskalou. Autorka dále popisuje výrazné postavy 

raného reformního hnutí (Israel Jacobson, Abraham Geiger, Isaac Mayer Wise) a poté se zaměřuje 

na situaci v českých zemích, která je však ve srovnání s děním v oblasti Německa a USA pojednána 

spíše  zkratkovitě.  Poslední  částí  této  kapitoly  jsou  pak  závěry  dvou  kongresů  amerických 

reformních rabínů (Pittsburghská a Columbská platforma). Kapitola „Vznik Bejt Simcha“ vychází z 

rozhovoru se Sylvií Wittmannovou, která byla důležitým impulzem pro vznik kongregace. Založení 

celé této kapitoly na rozhovoru s jedinou osobou, byť pro Bejt Simcha velmi důležitou, nevnímán 

ovšem jako rozhodnutí šťastné. Text kapitoly je pohledem jedné osoby, na základě čehož kapitola 

trpí  neschopností  zprostředkovat  plastičnost  situace,  ve které kongregace Bejt  Simcha vznikala. 

Kapitola  „Stanovy Bejt  Simcha“  popisuje základní  dokument,  který určuje aktivity kongregace, 

všímá si změn, kterými stanovy s postupem času prošly a uvádí některé příklady jejich praktického 

naplňování.  Kapitola  „Současné  fungování  Bejt  Simcha“ popisuje  myšlenkovou  návaznost 

kongregace na Columbskou platformu, zmiňuje zapojení Bejt Simcha do Federace židovských obcí 

ČR a následně prostřednictvím rozhovoru s Michalem Spevákem nastiňuje hlavní akcenty činnosti 

Bejt Simcha a její plány do budoucna. Kapitola  „Doprovodný program Bejt Simcha“ se věnuje 

zejména  výročnímu  Šabatonu,  kongregací  pořádaným  přednáškám  a  další  edukační  činnosti. 

Součástí kapitoly je dále také popis měsíčníku Maskil, jenž je kongregací Bejt Simcha vydáván od 



roku  2001  a  je  bezesporu  nejdůležitějším  periodikem  českých  reformních  židů.  Z  hlediska 

obsahového Sara Madarová hodnotí Maskil jako publikaci, která se od témat partikulárních vydala 

k tématům spíše univerzálním. Kapitola  „Náboženská činnost“ je spíše než popisem náboženské 

činnosti kongregace pojednáním o obecnějších specifikách reformní liturgie. Předložené deskripci 

siduru  Hegjon  Lev  poté  chybí  jakákoli  interpretační  rovina.  Poslední  kapitola  označená  jako 

„Financování“ následně  uvádí  organizace,  které  podporovaly  a  podporují  činnost  kongregace. 

Uspořádání  textu  ovšem  umenšuje  význam  organizace  Dutch  Humanitarian  Fund,  která  Bejt 

Simcha podporuje až do současnosti. Závěr celé bakalářské práce aktivity Bejt Simcha hodnotí jako 

společenský veskrze prospěšné. 

   Stranou hodnocení práce je třeba především konstatovat, že autorka zvolila téma nesnadné a 

obtížně uchopitelné.  Kongregace Bejt  Simcha za svou existenci prošla mnoha fázemi vývoje,  z 

nichž některé jsou v písemných pramenech a ve vzpomínkách zachovány již  jen fragmentárně. 

Předložená práce však přesto nabízí veskrze komplexní vylíčení minulých i současných aktivit Bejt 

Simcha, jehož prostudování poskytne základní představu o směřování kongregace i osobě, která s ní 

doposud nepřišla do styku. Věren svému úkolu jsem však nucen poukázat i na místa, kde se autorka 

při své práci dopustila interpretačních omylů, či faktických chyb. Kupříkladu na straně 33 autorka 

zmiňuje snahu kongregace podílet se na projektu revitalizace Libeňské synagogy a dokonce uvádí i 

jména  organizací,  které  se  dle  jejího  tvrzení  na  financování  tohoto  projektu  podílejí.  Jakožto 

vedoucí  bakalářské  práce  a  zároveň také  místopředseda  kongregace  Bejt  Simcha jsem v tomto 

případě nucen konstatovat, že zmiňovaný projekt stojí na svém počátku a informace týkající se jeho 

financování nelze vnímat jako relevantní. Jako neuspokojivé se jeví i vykreslení postoje reformního 

hnutí  k  biblické  textové  kritice  a  jako  nedostatek  vnímám  též  nepřítomnost  jakékoli  snahy 

interpretovat pasáže kongregací publikovaného siduru Hegjon Lev. Jazyková kvalita práce místy 

kolísá a v práci též postrádám poznatky, které mohly být získány od dalších představitelů českého 

judaismu. Přes výše zmíněné výtky však práci vnímám jako obhájitelnou. Jakožto vedoucí práce 

jsem měl možnost seznámit se s několika předběžnými variantami znění, přičemž kvalitativní posun 

textu svědčí o tom, že úsilí vynaložené při vytváření práce splnilo svůj účel. Autorka pracovala s 

rozsáhlou cizojazyčnou i česky psanou literaturou a její bakalářská práce je prvním pojednáním, 

které se kongregaci Bejt Simcha věnuje v celém svém rozsahu. Práci proto hodnotím jako velmi 

dobrou (2)

V Praze, 1.6. 2017
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