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Diplomní práce Kajetána Holečka se věnuje málo prozkoumané problematice soužití židovské 

komunity s křesťanským obyvatelstvem českých zemí ve středověku. V rámci širšího 

tematického okruhu navazuje autor na svoji bakalářskou práci, v níž zpracoval doklady o 

vztahu krále Václava IV. k Židům. Tentokrát si vybral jeden typ pramene – rychtářské knihy 

z města Znojma – a soustředil se na jednu z nich, ve které převažují záznamy o půjčkách Židů 

křesťanům. 

Text práce je strukturován do pěti větších celků, které jsou dále děleny na podkapitoly. 

Ty jsou doplněny přílohami (regestová a obrazová) a bibliografií. 

Úvodní partie vymezuje badatelské cíle autora, neobsahuje však shrnutí dosavadních 

badatelských výsledků v dané oblasti. Práce je vystavěna na rozboru jedné znojemské 

rychtářské knihy ze sedmi, které jsou dochovány pro léta 1415–1438. Takto rozsáhlý materiál 

nebylo možné zpracovat do jedné diplomky, Holeček si proto vybral knihu, která obsahovala 

nejvíc materiálu, jenž jej zajímal: zápisů o pohledávkách Židů. Je to třetí svazek sepsaný 

v letech 1425–26, tedy za jeden účetní rok odpovídající funkčnímu období městské rady. 

Úvod má vyčleněnu jako podkapitolu obecnější část věnovanou lichvě a její spojitosti 

s židovskými aktivitami. Formuluje definici lichvy, sleduje s ní spojenou legislativu i právní 

dokumenty týkající se Židů vůbec. Dotýká se i traktátové teologické produkce, která se lichvě 

věnovala (v českém prostředí zvláště Jakoubek ze Stříbra).  

Druhá část obsahuje rozbor zkoumaného pramene. Autor se rozhodl pro dobové 

označení Judenbuch, které sice odpovídá právě jím analyzované knize, obecně ale knihy 

vedené městským rychtářem neobsahují jen židovské pohledávky, proto bych osobně volila 

spíše pojem vystihující místo těchto knih ve struktuře městských písemností, jak ji navrhuje 

moderní historiografie (rychtářská kniha podle původce nebo kniha obligací podle obsahu). 

Na tom jsme se s autorem neshodli. Své rozhodnutí v práci obhajuje (s. 15–17). Druhý 

pojmový problém vidím v užívání opozit Židé – Nežidé (lépe by znělo křesťané). 

V kapitole se připomínají také další podobné knihy vedené v jiných městech, nebylo 

však v silách autora kvalifikační práce věnovat se ještě komparaci s nimi. Omezil se proto na 

knihu znojemskou a věnoval se velmi podrobné práci s ní. Diplomatický popis rukopisu je 

vyčleněn do podkapitoly druhé části práce, kde je podán i stručný popis jejího obsahu a jeho 

struktura (rejstřík a členění podle jednotlivých věřitelů). Připomíná také užívanou měnu. 

Autor přepsal zápisy a zpracoval z nich regesty, které jsou umístěny jako příloha práce a tvoří 

její velmi cennou součást. Získaný materiál pak podrobil vícestranné analýze, která podala 

informace jak o židovských věřitelích, tak o dlužnících. 

Třetí část seznamuje s dějinami Židů ve Znojmě. Nejprve si všímá jejich právního 

postavení: královských privilegií i jiných zásahů panovníka, paragrafů o Židech ve 

znojemském městském právu, a vysvětluje roli tzv. židovského rychtáře. Následující 

podkapitoly se věnují jednak útoku na Židy v Pulkavě a ve Znojmě r. 1338, a následovně 

dalším zmínkám o znojemských Židech v rozmezí let 1256–1454, které dokládají přítomnost 

Židů ve městě. Stručně je zmíněn náboženský život Židů ve Znojmě a jejich vypovězení. 



Jádrem práce je čtvrtá část, nejobjemnější (dobrá třetina celé práce), která přináší 

výsledky samostatného rozboru zápisů. Záznamy o židovských půjčkách obsahují jména 

věřitelů a dlužníků i údaje o dlužných částkách, úrocích, zástavách, ručitelích a příp. i řešení 

dluhů. Na uvedených datech, osobních jménech a místech i dalších údajích Holeček sledoval 

řadu aspektů: místo bydliště nebo působení zachycených osob, způsob úročení půjček, snaží 

se zjistit sociální zařazení dlužníků (jejich povolání). Vedle celkových pohledů na všechny 

„zúčastněné“ se zamyslel i nad dílčími otázkami, jako je role žen jako věřitelek. Jednu 

podkapitolu věnoval nejvýraznější osobě mezi znojemskými finančníky, a sice Židu 

Nachimovi.  

Několikastránkový závěr tvoří pátý oddíl práce. Přestože autor analyzoval jen jednu 

knihu ze sedmi dochovaných, dospěl k několika zajímavým badatelským tezím, které jsou 

důležité i pro celkový obraz o působnosti židovských finančníků na středověké jižní Moravě: 

naznačil „zákaznické“ vazby některých dlužníků, kteří se opakovaně obraceli se svými 

potřebami na stejného Žida; naznačil centrální roli znojemských knih, které sloužily i pro 

židovské finančníky působící mimo město; doložil, že znojemští Židé půjčovali i obyvatelům 

v okolních vesnicích a dokonce i přes zemskou hranici. Důležité je také upřesnění, že 

půjčování peněz nebylo hlavní činností všech židovských obyvatel (rodin) ve Znojmě a 

ukázal skutečnost, že finančnictví bylo hlavní činností jen pro několik osob. Na případu 

Nachima pak poukázal na roli takto dobře situovaných Židů v mezinárodní síti finančníků, 

kteří zajišťovali prostředky pro evropské křesťanské vládce. 

Práce je dokladem dobrého rozhledu autora po dané problematice. Je kultivovaně 

napsaná, obsahuje adekvátní dokladování. Autor dokáže výborně pracovat s literaturou i 

prameny. Jeho Judenbuch je pramenem zajímavým, ale zároveň vyžaduje velkou trpělivost a 

píli, aby vydal obsah svých monotónních zápisů. 

Téma a pramen jistě nebyly vyčerpány beze zbytku. Bude možné věnovat se dalším 

knihám, rozšířit záběr na další města a hledat i další kontexty. I tento dílčí výsledek má však 

svoji hodnotu. Doporučuji proto tuto práce k obhajobě s hodnocením výborně.  
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