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Předložená disertační práce je rozdělena do Úvodu, tří kapitol a Závěru. Mimo to obsahuje
jmenný rejstřík, soupis tradičních židovských pramenů užitých ve druhé kapitole, seznam
použitých pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů, a čtyři přílohy.
Úvod disertační práce se postupně věnuje několika okruhům, které mají pro její řešení
zásadní význam. Nejprve jsou uvedeny některé základní informace o východoevropském
chasidismu, následuje podrobný přehled dosavadního bádání o Cava’at Ha-RIBaŠ
ve-hanhagot ješarot, dále vymezení cílů, hypotézy a metod řešení práce, a nakonec jsou
připojeny poznámky k formální úpravě této disertační práce.
První kapitola nazvaná „Cava’at Ha-RIBaŠ ve-hanhagot ješarot“ se zabývá výhradně
jmenovaným spisem, který představuje ústřední bod předložené disertační práce,
a je rozdělena do čtyř podkapitol. Ty se postupně soustřeďují na základní informace
o Cava’at Ha-RIBaŠ, problematiku spojenou s obsahem tohoto spisu, s jeho postavením
v rámci chasidského literárního dědictví, a nakonec i s reflexí Cava’at Ha-RIBaŠ mezi
odpůrci chasidismu.
Druhá kapitola nazvaná „Překlad a komentář vybraných pasáží Cava’at Ha-RIBaŠ“
obsahuje celkem padesát jedna vybraných úryvků z tohoto díla, které jsou přeloženy
a doplněny krátkým komentářem, jenž se soustřeďuje zejména na základní porozumění
pramennému textu. Vybrané texty mají souvislost s dílčími studiemi uvedenými
v následující kapitole.
Třetí kapitola nazvaná „Vybrané ne-luriánské koncepty v Cava’at Ha-RIBaŠ“ se věnuje
celkem pěti představám, které raný chasidismus, zde reprezentovaný Cava’at Ha-RIBaŠ,
přejímá ze starší, před-luriánské mystiky. Jde o svlečení tělesnosti (hitpaštut ha-gašmijut),
meditaci, samotu či odloučení s Bohem (hitbodedut), mystiku písmen (otijot),
vyrovnanost (hištavut) a přimknutí k Bohu (devekut). Všechny tyto koncepty jsou krátce
představeny, je stručně pojednána jejich historie v judaismu, a na podkladě textů Cava’at
Ha-RIBaŠ je osvětlen jejich význam v chasidismu a naznačena jejich vazba na starší
představy.
V Závěru této disertační práce je stručně shrnut její obsah s důrazem na reflexi Úvodu,
zejména naplnění stanovených cílů a řešení metodologických problémů, které se vyskytly
v průběhu její tvorby.

