Bc. Rostislava Gažíková Fečová, Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra „De
usura iudeorum et christianorum“ a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti,
diplomová práce, Katedra historické teologie a církevních dějin HTF UK, Praha 2017, s.
143.
Širším tématem diplomové práce Bc. R. Gažíkové Fečové je lichva a postavení Židů ve
společnosti. Pramenným textem, pomáhajícím toto širší téma autorce práce uchopit, je
dodatek traktátu „Contra usuram“ (Proti lichvě) M. Jakoubka ze Stříbra z doby okolo roku
1415 „De usura iudeorum et christianorum“ (O lichvě Židů a křesťanů).
Práce je rozčleněna do částí: 1. Společensko-historický kontext; 2. M. Jakoubek ze Stříbra.
Zde Bc. R. Gažíková Fečová z jakoubkovských badatelů představuje Františka M. Bartoše,
Paul de Vooghta a Františka Kavku; 3. Lichva - historický jev; 4. Spis M. Jakoubka ze Stříbra
„Contra usuram“ se zřetelem k dodatku „De usura iudeorum et christianorum“; 5. Soužití
křesťanů a Židů v minulosti a dnes; 6. Lichva a my. Jak bylo výše naznačeno, pramenným
základem práce je latinský text „De usura iudeorum et christianorum“ M. Jakoubka ze
Stříbra. Jeho autorský překlad byl pořízen pro tuto diplomovou práci a je v ní zařazen do
příloh (s. 124-128) spolu s překladem jedné z kapitol monografie Paula de Vooghta,
Jacobellus de Stříbro (+1429), premiér théologien du husitisme, vztahující se k lichvě (s.
129-142).
Jak autorka konstatuje v úvodu své práce, pro její vznik si shromažďovala podklady
přibližně dva roky (s. 8). Ve své práci Bc. Gažíková Fečová dokázala propojit reálnou znalost
dobových církevních i společenských zápasů s výsledky činnosti historiků, kteří jim věnovali
badatelskou pozornost. To jí umožnilo nejen studovat jev lichvy z konkrétního dobového
textu M. Jakoubka ze Stříbra, ale i pochopit a mnohostranně vysvětlit církevně a společensky
opravné cíle, jež jeho napsáním autor sledoval. Teologovu myšlenku o hospodářské asimilaci
Židů do křesťanské společnosti adresuje dnešku a Evropě, pro níž má nepopiratelnou
výpovědní hodnotu. Diplomová práce Bc. Gažíkové Fečové je textem badatelky, jež o svém
tématu dlouho uvažovala a poctivě je prostudovala. Vznikla práce, o níž je možno bez
nadsázky sdělit, že je kreativním a zralým dílem, jež hodnotím stupněm výborně (1).
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