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Oponentský posudek 

 

 

V poslední době bohužel nevzniká příliš mnoho diplomových prací, které by se zabývaly 

needitovanými rukopisy městských knih. O to cennější je zájem Kajetána Holečka, který svou 

diplomovou práci zaměřil na Knihu znojemských Židů (obligací) z let 1425 až 1426. Hned na 

počátku je zapotřebí upozornit na to, že jde pouze o jednu z dochovaných znojemských 

pozdně středověkých městských knih zaznamenávající židovské obligace, takže její výpověď, 

která je dána i krátkou dobou vedení, je velmi limitující. Tato skutečnost vystupuje zejména 

v podkapitole věnované věřitelům, kdy kniha zachycuje pouze část jejich úvěrového 

podnikání. Na druhou stranu zpracování dochovaného souboru všech znojemských knih 

židovských obligací z let 1415 až 1438 by přesahovalo rozsah a zaměření diplomové práce, 

proto omezení zájmu kolegy Holečka pouze na tuto knihu lze vnímat jako správné. Navíc 

kniha z let 1425 až 1426 – na rozdíl od svých předchůdkyň – má jednotný obsah, když její 

stěžejní náplň tvoří židovské půjčky. 

 Diplomová práce je rozdělena do několika základních kapitol, které jsou dále děleny 

na podkapitoly. Po obecném úvodu, jehož součástí je i zhodnocení lichvy jako židovského 

fenoménu, následuje kapitola věnovaná třetí židovské knize z let 1425 až 1426 (AMZ-II, 

rukopis č. 329). Jde o zevrubný popis a rozbor této městské knihy, včetně základního 

zhodnocení jejího obsahu. Třetí kapitola se věnuje dějinám židovského osídlení ve Znojmě od 

počátků až do vypovězení Židů z města Ladislavem Pohrobkem v červenci roku 1454. 

Skutečné jádro předkládané diplomové práce představuje čtvrtá kapitola, která analyzuje 

židovské půjčky ve Znojmě ve sledovaném období. Kajetán Holeček se zabývá věřiteli, výší 

úroku, zástavami, dlužníky, včetně jejich původu a socioekonomické skladby. Jako velmi 

cenný vnímám biografický medailon nejzámožnějšího a nejvlivnějšího znojemského Žida 

Nachima, jehož zámožnost, peněžní aktivity a politické konexe přesahovaly znojemský 

region. Zajímavé je také vztažení záznamu pře mezi znojemským Židem Nechlinem na straně 

jedné a rychtářem a přísežnými města Jemnice na straně druhé k útokům na Židy v Pulkavě 

roku 1338. Zápisy v analyzované městské knize také dokládají známou skutečnost, že vztahy 

českých zemí s okolními zeměmi nebyly zpřetrhány ani v průběhu husitských válek. 

Pozornost byla věnována také ženám-věřitelkám a vztahům mezi věřiteli, dlužníky a ručiteli. 

Vedle všech náležitostí (seznamu pramenů a literatury, seznamu zkratek a několika 

obrazových příloh) je diplomová práce doplněna také velmi cenným regestem třetí židovské 

knihy. 

 Předkládaná práce je po stylistické a jazykové stránce velmi dobře připravena. 

Zároveň jde o zevrubnou analýzu obsahu studované městské knihy, která je doplněna celou 

řadou názorných tabulek a grafů. Stěžejním smyslem níže připojených poznámek je proto 

upozornit autora na některé záležitosti, které by bylo dobré doplnit do textu v případě, že bude 

později publikován. Práce je po mém soudu až příliš „zahleděná“ pouze do Znojma a 

znojemského materiálu. Určitě by jí prospěly i hlubší sondy do dalších měst a městeček, 

v nichž máme v Zemích Koruny české doložené židovské obyvatelstvo. Přestože se jednotlivá 

středověká města od sebe výrazně odlišovala, některé principy (právní, společenské aj.) byly 

stejné, v různých městech se opakovaly. Pro shromážděný materiál mi chybí důkladnější 



komparace s ostatními lokalitami, nikoliv však na základě pramenů (to by nebylo ani možné), 

ale publikované odborné literatury. Nemnoho kolektivních půjček obsažených ve sledované 

knize odráží movitost znojemské society. Zde nejvíce postrádám srovnání s jiným prostředím, 

například s Prahou, kde naopak kolektivní úvěry byly zcela běžné a jejich hlavním cílem bylo 

rozložit podnikatelské riziko na více subjektů. Zcela základní práci ke středověké lichvě 

publikoval Bedřich Mendl, Z hospodářských dějin Prahy, Sborník příspěvků k dějinám 

hlavního města Prahy 5, Praha 1932, s. 161–390. Zde jasně ukázal, že se pražští Židé nakonec 

spokojili se zaplacením výrazně nižšího úroku, než jaký byl na počátku stanoven, a to proto, 

aby dostali půjčené peníze zpět. Mendlovy závěry by měly být zhodnoceny zejména 

v podkapitole „Úročení“. V práci postrádám také odkaz na publikaci Ronnie Po‑ chia Hsia, 

Trident 1475. Rituální vražda před soudem, Praha 2015, v níž je díky dochovaným soudním 

protokolům výborně představena každodennost tří tridentských židovských rodin. Tyto rodiny 

udržovaly úzké styky s židovskými osadami v celé Evropě, jde tedy o velmi zajímavou 

možnost formou komparace představit každodenní život židovských rodin v Tridentu, který si 

jistě příliš nelišil od znojemské každodennosti. 

Domnívám se, že hledání přesného obsahu knihy je nesmírně důležité pro orientaci 

domácích i zahraničních badatelů. Autorem navrhované označení Judenbuch-židovská kniha 

nic nevypovídá o obsahu této městské knihy. Označení každé městské knihy by mělo být co 

možná nejpřesnější, respektive by mělo být hned na první pohled zřejmé, jaký je obsah té 

které městské knihy, proto bych autorovi ještě doporučoval označení knihy přehodnotit a 

zvážit, zda původní označení Kniha znojemských Židů (obligací) přeci jen není přesnější. 

V kapitole věnované židovskému rychtáři se autor až příliš spoléhá na studii Lenky Blechové. 

Zde doporučuji využít i další práce k danému tématu. Například v Praze totiž byli jmenováni 

židovští rychtáři dva: jeden křesťan a jeden Žid, autor tedy nemá pravdu v tom, že na českém 

území židovskými rychtáři byli jmenováni vždy křesťané. Opatrnější bych byl také 

v závěrech, že se u nás institut židovského rychtáře – na rozdíl od Rakouska a jiných zemí – 

příliš nerozvinul. Zde bych byl opět opatrnější a více bych akcentoval špatný stav pramenné 

základny v českých zemích, který může být jedním z důvodů, proč máme tak málo informací 

o vlastní činnosti židovských rychtářů v jednotlivých městech. 

 

Části rukopisu obsahující rozbor rychtářské knihy z let 1425 až 1426, které obsahují 

nejcennější údaje, včetně regestáře, doporučuji publikovat v některém z periodik nebo 

kolektivních monografií. 

 

I přes výše uvedené dílčí výhrady předkládanou diplomovou práci navrhuji k obhajobě 

s hodnocením   výborně   . 
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