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Michael Kačur ve své bakalářské práci zabývá biblickou knihou Ester z hlediska pohledu 

tradičního rabínského judaismu. 

Svou práci rozdělil do dvou částí. V první, obsáhlejší, se zabývá jednotlivými kapitolami 

knihy Ester z hlediska výkladu jednotlivých pasáží podle midrašů a babylónského Talmudu 

s přihlédnutím ke komentářům Rašiho. 

Ve druhé části pak věnuje svou pozornost některým problémům, které souvisí z pohledu 

tradičního judaismu s knihou Ester (proroctví, absence B-žího jména a Šchina). V závěru této 

části věnuje svou pozornost specifikům liturgie a svátku Purim. 

Připomínky. 

K předložené práci mám následující připomínky. Domnívám se, že autor mohl, alespoň 

v některých případech oživit své výklady citací a překlady zmiňovaných pasáží z midrašů a 

Talmudu. Pokud by hodlal v této tématice pokračovat, bylo by to potřebné. Také by bylo 

vhodné, kdyby prameny, které používá, blíže představil a charakterizoval. Stejně tak by bylo 

třeba charakterizovat existující literaturu ke zvolenému tématu a míru a jeho zpracovanosti. 

Co se týče používané literatury, rád bych upozornil autora předložené práce na knihu „Příběh 

knihy Ester“ od rava Jigala Ariela, která se zvoleným tématem bezprostředně souvisí 

(nakladatelství P3K, Praha 2016). V úvodní části by bylo třeba uvést způsob přepisu 

hebrejských (a případně aramejských) výrazů. A konečně ještě jeden detail: v souvislosti 

s perskou říší, kde se příběh odehrává, bych volil psaní Žid (s velkým, ne malým „ž“), protože 

zde se jedná nejen o náboženskou, ale také etnickou skupinu. 

Hodnocení. 

Přes výše uvedené připomínky se jedná o velmi dobré zpracování zvoleného tématu. Práce je 

logicky členěná, nikde neodbočuje od zvoleného tématu. Svědčí o tom, že autor je schopen 

samostatné práce jak s odbornou cizojazyčnou literaturou, tak s originálními prameny, Také 

po formální stránce obsahuje všechny náležitosti a vyhovuje požadavkům kladeným na 

bakalářské práce.  

Z uvedených důvodů hodnotím práci Michaela Kačura jako výbornou. 
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