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Od roku 1990 se nebývalou měrou zvyšuje zájem o dějiny židovské populace, zvláště 

v období novověku. Nejvíce rezonujícím tématem jsou samozřejmě tragické osudy 

židovského obyvatelstva v době šoa, ale stranou pozornosti nezůstávají ani jiná témata a 

ani témata specifická zvláště pro období starší. Jedním z takových příkladů je i 

předkládaná bakalářská práce E. Ježkové, v níž se zaměřila na zmapování činnosti spolku 

českých židovských akademiků od jeho vzniku až do počátku 20. století. Vzhledem 

k tomu, že Spolek českých akademiků židů byl činný až do roku 1939, jeho činnost byla 

poté krátce obnovena po válce (do roku 1949) a v současné době (od roku 2005) na tradici 

navazuje Spolek akademiků Židů, bylo by vhodné upřesnění časového vymezení tématu již 

uvést již v názvu práce. 

Ta je rozdělena  na dvě hlavní části. V první, s ohledem na zařazení tématu do širšího 

kontextu, přibližuje autorka historii židů od doby Marie Terezie do konce 19. století 

(otázkou je, proč ne až od Josefa II., který v rámci svých reforem umožnil židům přístup 

k univerzitnímu vzdělání), ve druhé se pak věnuje již vlastnímu tématu.  

Hlavní zdroj informací čerpala z pramenů uložených v Archivu UK (výroční zprávy, 

stanovy), v omezenějším rozsahu pak z knihovny Židovského muzea v Praze. Vzhledem 

k tomu že se jednalo o spolek založený na území hlavního města Prahy, nepominula ani 

zde uložené prameny vztahující se k jeho činnosti. A  ohledem na to, že návrhy spolkových 

stanov podléhaly schválení českého místodržitelství, nepominula ani tento ústřední fond 

uložený v Národním archivu. 

Pokud jde o první část textu, historický úvod, tak pakliže se již hovoří o familiantském 

zákonu, byl pouze jeden (1726) – viz s. 14. K upravení počtu židovských familiantů pak 

došlo ještě za vlády Josefa II. – v Čechách v roce 1789 (zvýšení počtu familiantů na 

8 600), na Moravě ještě o dva roky dříve (1787 – na 5 400), nikoli až za Františka II. (s. 

19). Co se týká odkazů na literaturu, uváděných v této části práce, bylo by vhodnější čerpat 

z původnějších zdrojů, než pouze z monografie T. Pěkného. Jedná se především o práce 

Ludwiga Singera věnované ať již  tolerančnímu patentu a židovské otázce, zavedení 

nového židovskému řádu či systemálnímu patentu z roku 1797 (vše viz Ročenka 

Společnosti pro dějiny židů v Československé republice).  

Další část úvodního textu věnuje autorka emancipačním snahám židovského obyvatelstva. 

Nepomíjí ani otázku národnostní – čeští židé a němečtí židé, jež se promítala i v asimilaci 

židovského obyvatelstva. Stranou její pozornosti nezůstávají ani počátky rodícího se 

českožidovského hnutí, zrod sionismu a jeho reflexe v českém prostředí, promítající se 

kromě jiného i v zakládání spolků a spolkové činnosti. 

Hlavní, druhá část, je zaměřena již na vlastní zrod Spolku českých akademiků židů v roce 

1876, jeho činnost a přední osobnosti, a to až do počátku první republiky. Při líčení 

činnosti spolku postupuje autorka striktně chronologicky. Zde se nabízí otázka, zda by 

nebyl vhodnější přístup podle jednotlivých okruhů činnosti, jimiž se spolek zabýval, ať již 

šlo o založení knihovny (knihovna byla založena, nikoli realizována – s. 43) a její postupné 

vybavování, vydávání knih, účast na společenských akcích, oslavách atd. atp. Některé 

informace by bylo rovněž vhodné (pro přehlednost) doplnit tabulkami (jaké organizace 

spolek podporoval, jakou částkou, počty členů výše příspěvků….) či přehledy, jako učinila 

E. Ježková u seznamu čestných členů spolku (s. 61, 62). Vhodné by bylo i připojení 

vysvětlujících poznámek (viz např. spolek Or-Tomid – Věčné světlo, pro pořádání 

bohoslužeb v češtině a hebrejštině, kde není uvedeno, v kterém roce se tak stalo). Uvedený 



způsob přináší sice celou řadu informací, těm ale chybí propojení v rámci sledovaného 

časového úseku a následné zhodnocení změn, k nimž došlo v dané době.  

Poněkud nestandardní je rozdělení použitých zdrojů (literatury, sborníky, přičemž mezi 

literaturou se objevují i některé sborníky), u zdrojů z fondů Knihovny Židovského muzea 

v Praze chybí konkrétní odkaz / odkazy. Nejen neobvyklé, ale především velmi 

nepraktické je pro čtenáře vyčlenění doplňujících poznámek označených římskými 

číslicemi), odkazujících především na další literaturu vztahujících se k tématu či 

uvádějících doplňující informace až na samý závěr práce. Pokud jde o standardní 

poznámkový aparát, z hlediska formálního náleží na konec každé poznámky tečka. 

V rámci textu by bylo vhodné pohlídat kolísání časů a rovněž interpunkci. 

 

Závěr: i přes výše uvedené poznámky, z nichž většina je především podnětem k diskusi, 

doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře. 
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