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Student si ke své závěrečné práci zvolil pro obor významné téma, jímž je uspořádání, instituce a 

organizace samosprávy židovských obcí v Čechách v 17. a 18. století. Za podstatný považuji 

dovětek, který z různých důvodů „vypadl“ z konečného názvu práce, totiž že téma je 

zpracováváno na základě dochovaných originálních normativních pramenů, tj. vlastních stanov 

židovských obcí a vrchnostenských policejních řádů a koncesí, jež byly většinou dosud 

nepublikovány a jsou tedy dostupné pouze v rukopisné podobě. Ačkoli si byla základní struktura 

samospráv aškenázských obcí do jisté míry podobná, místní, regionální či zemská specifika – 

organizační, terminologická a další – mohou být natolik významná, že výzkum, jaký diplomant 

provedl, je skutečně nezbytným základem pro další bádání a do značné míry pro Čechy chybí. 

Takový výzkum ovšem předpokládá značné paleografické a jazykové dovednosti nutné ke studiu a 

zpracování pramenů, což zejména v případě originálních židovských pramenů není běžné ani na 

magisterské úrovni studia hebraistiky. K úkolu byl ovšem diplomant výborně připraven díky 

svému – pokud mohu soudit – vynikajícímu studiu dvou samostatných oborů: historie i 

hebraistiky a judaistiky.  

Zkoumané prameny zpracoval student nejprve analyticky a ve třetí části práce proto mohl popsat 

– tak jak to normativní prameny umožňují – strukturu a základní instituce velikostně typických 

českých obcí. Této syntéze předchází v první části stručné historické „medailony“ jednotlivých 

obcí, z nichž zkoumané prameny pocházejí, které zachycují zejména vrchnost, jíž daná obec 

patřila, a její velikostní růst. Tyto informace jsou důležité jak pro pochopení a zhodnocení 

zkoumaných pramenů, tak samozřejmě i pro téma samotné. Struktura a složitost samosprávy se 

odvíjela od početní velikosti obce. Původ jejích obyvatel zase mohl mít vliv na organizaci 

samosprávy (konkrétně soudního systému), což bychom mohli sledovat například u obce, jako 

byl Rožmberk nad Vltavou, jejímiž členy měli být Židé vyhnaní z Vídně v roce 1671. Osobnost 

majitele panství se mohla promítat do intenzity zásahů do života obce, či formulace stanov i 

zařazení konkrétních nařízení (jak se to nabízí v případě rychnovského hraběte Kolovrata). 

Důležitá a cenná je i druhá část práce, kde jsou jednotlivé prameny analyzovány z hlediska 

obsahu a kriticky zhodnocena jejich geneze, povaha dochované kopie atd. I tento detailní pohled 

je nutný pro odpovídající evaluaci a využití pramenů. 

Za hlavní přínos práce samozřejmě považuji výsledný přehledný obraz organizace židovské 

samosprávy menších českých mimopražských obcí a zejména vhled do zavedeného soudního 

systému a do daňové problematiky. Práce navíc naznačuje i možnosti určité revize obecně 

přijímaných představ, například ohledně významu rabína pro fungování obce. Diplomant si 



všímá i „mlčení“ pramenů, tedy toho co nijak nereflektují, což byl v daném období například tzv. 

familiantský zákon z roku 1726, jež jakoby se nijak nepromítl do pravidel pro přijímání nových 

členů obcí. Diplomant si je ale zároveň vědom toho, že zkoumané normativní prameny je nutné 

doplnit studiem dalších archivních materiálů. Můžeme jen doufat, že jej jeho sympatie pro 

středověk od tématu zcela neodvedou.  

Výsledná práce je originálním výzkumem na profesionální úrovni, čímž se diplomant dostává 

podstatně nad požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji rozhodně doporučuji k 

obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. 

 

V Praze, 11. června 2020 

 

       Mgr. Olga Sixtová, PhD 


