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   Autorka přistupuje k bakalářské práci velmi zodpovědně a metodicky. 

   Zvláště oceňuji její jazykovou vybavenost (naprostá většina použité literatury je ve 

španělštině a v angličtině). 

   Soustředila se na historiky a historiografy dob minulých, jakož i badatele současné (většinou 

se jedná o Španěly, nebo autory anglosaské provenience; zvláštní pozornost věnuje badatelům 

židovského původu). 

   Snaží se upozornit na nesmírně komplexní fenomén tzv. „nových křesťanů“, rozdíly v jeho 

chápání (ať již motivované dobově, či názorově atd.). Podařilo se jí podchytit základní přístupy 

k problematice anusim (byť některé z nich byly toliko záštiplnou antisemitskou propagandou).      

 

   O to více zamrzí, dopouští-li se některých nepřesností či zbytečně unáhlených soudů. 

   Pochybení tohoto typu se vyskytují i v pasážích ryze informativních [viz nepřesné překlady, 

případně neúplná (nebo absentující) etymologie např. na s. 8–9 (mimochodem mluví-li 

pisatelka o marranos, měla zmínit i komunitu tzv. xuetes z Mallorcy)]. 

    Je škoda, že se paní Ivana Růžičková více nezaobírá otázkou reflexe fenoménu anusim 

v současném Španělsku. Mám na mysli nejen ryze vědecké bádání, ale i politické [viz 

nedávné (r. 2016) přiznání práva na španělské státní občanství potomkům židů vyhnaných ze 

Španělska1 Dekretem z Alhambry] a halachické [viz např. nejednotný postup rabínů ohledně 

konverzí bnej anusim (tj. potomků židů přinucených ke křtu, respektive ke změně vyznání 

vůbec) ozvuky dané problematiky.  

   Navíc fenomén anusim je zcela nepochybně spjat s nesčetnými podobami vykořenění, stejně 

jako s hledáním kořenů a identity (případně identit), což jsou problémy i v současnosti 

výsostně aktuální.  

 

   Sloh je místy poněkud neohrabaný. 

   Formální podoba bakalářské práce je takořka v pořádku (byť Summary schází).   

Poznámkový aparát je veden správně.  

 

   Přes výše řečená (jakož i další) pomýlení působí bakalářská práce Ivany Růžičkové 

poměrně solidně a především vnitřně poctivě. Proto ji hodnotím pozitivně. 

 

Navrhovaný stupeň hodnocení: Velmi dobře (2). 

 

 

 

V Praze dne 3. 6. 2018 

 

                                                                                          doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D. 

 

  

 

                                                           
1 Obdobný zákon byl přijat i v Portugalsku (r. 2013). 



 

 

 
 
 


