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Autorka prostudovala všechny dostupné prameny, uložené ve Státním okresním 

archivu Příbram, Státním okresním archivu Praha – západ se sídlem v Dobřichovicích, 

archiválie z Národního archivu a Archivu Židovského muzea v Praze, materiály zapůjčené 

rodinou Wallenfelsových. Pročetla dobový regionální tisk a příslušnou literaturu. 

Kapitolu týkající se dějin města Příbrami a jeho panství postavila autorka na 

kvalitních, i když v několika ohledech již poměrně zastaralých pracích dr. Stanislava Poláka, 

uveřejněných ve Vlastivědném sborníku Podbrdska v roce 1966 a 1977, ale některé údaje jsou 

uvedeny chybně, např.: s. 19 železnice byla v Příbrami od roku 1875; s. 22 tvrz byla 

arcibiskupovi postoupena v roce 1670; s. 22 Bohutín byl odprodán březnickým jezuitům roku 

1667; s. 23 Jan Antonín Alis byl povolán do Příbrami roku 1772; s. 24 edice soupisu 

poddaných z roku 1651 udává ve městě Příbrami, jeho přilehlém dvoře a na děkanství 337 

osob kromě dětí starších deseti let, ve svých mlýnech a vsích 275 lidí; s. 31 březnické panství 

vlastnila Kateřina z Lokšan rozená Adlarová, matka Kateřiny Šternberkové rozené z Lokšan. 

Lze polemizovat s tvrzením na s. 18, že Příbram byla během 16. století jedním 

z nejzaostalejších poddanských měst kvůli svému právnímu postavení, do něhož se dostala za 

husitské revoluce. Spory se zástavními vrchnostmi měla, ale zaostalá jistě nebyla. Měla 

obvyklé hospodářské zázemí, stříbrné doly, latinskou partikulární školu, literátské bratrstvo 

atd. 

Na s. 21 je uvedeno, že v letech 1420-1579 byla Příbram královským a poddanským 

městem v rukou šlechtických držitelů. Ve skutečnosti byla městem spravovaným královskou 

komorou jako královský majetek, nikoliv královským ve smyslu požívajícím privilegia 

královského města; zároveň ve vztahu k zástavním držitelům byla městem poddanským. 

Obecní správa nebyla málo vyspělá, odpovídala dobovým zvyklostem. 

 První ze dvou nejdůležitějších kapitol (4) je založena na důkladném studiu dosud 

neprobádaných pramenů a přináší mnoho nových, podrobných údajů. Autorka se jejímu 

zpracování věnovala s maximální pečlivostí. Pro dějiny zdejší židovské komunity je důležité 

znát nejen obecné údaje a jejich časovou osu, ale i dosud neznámá jména představených 

náboženské obce, předsedů jejích spolků a rabínů, poměry uvnitř židovské náboženské obce. 



Text Právní postavení židovského obyvatelstva v letech 1918–1939 osvětluje postupný 

nástup rasové perzekuce po vydání norimberských zákonů a zřízení protektorátu. Autorka se 

ve spleti právních protižidovských předpisů orientuje velmi dobře. 

V oddíle týkajícím se transportů po obecném úvodu podává výčet těch, kterými byli 

odváženi příbramští a březohorští Židé. Konkrétní údaje k jednotlivým osobám jsou podrobně 

uvedeny v příloze č. 11 Seznam obětí holocaustu. Dále zpracovává zánik příbramské židovské 

náboženské obce a synagogy po druhé světové válce. Autorka se zabývala příbramskými 

židovskými památkami podrobně a neopomněla dovést osudy zdejší židovské komunity až do 

současnosti. 

Z hlediska regionálních dějin je velmi přínosná i druhá stěžejní kapitola (5), a to i 

zpracování dějin katolické rodiny Wallenfelsů a jejího původu, už kvůli objasnění jejího 

vztahu k rodu židovských Wallenfelsů. Ti žili v Příbrami prakticky po celou dobu existence 

zdejší židovské komunity a jejich osudy jsou ozvěnou politického a demografického vývoje 

Čech včetně oficiálního vystoupení Maxe Wallenfelse z ŽNO (přestože podle dosud žijící 

pamětnice u sebe nosíval i po tomto aktu modlitební řemínky) a uzavírání smíšených 

manželství. Vzhledem k zámožnosti této rodiny autorka také využila příležitosti popsat 

způsob, jakým se v poválečném Československu postupovalo při projednávání dědictví po 

obětech holocaustu. V případě Wallenfelsovy rodiny došlo k typickému paradoxu – židovský 

majitel nemohl pro rasovou perzekuci za války splácet své závazky pojištěné na svých 

nemovitostech. Na tuto skutečnost ale nebraly poválečné úřady žádný zřetel a majetek tak 

kvůli nezaplaceným pohledávkám a nastolenému právnímu systému přišel do dražby, 

provedené poněkud pochybným způsobem.     

 

Autorka osvědčila schopnost samostatně pracovat s archivními prameny. Bakalářská 

práce má logickou strukturu a je komplexním zpracováním daného tématu, obrazová příloha ji 

vhodně doplňuje.  Proto práci doporučuji hodnotit stupněm výborně. 
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