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Diplomantka  Bc. Rostislava Gažíková Fečová promýšlela téma své závěrečné práce poměrně 

dlouho a důkladně. Nakonec se rozhodla svoji studii, původně přináležející do oblasti 

církevních dějin, zasadit do jiného kontextu. Její zájem o biblické jazyky ji přivedl na nápad 

nejdřív analyzovat pojem lichva na úrovni textové. Práci tedy nově promýšlela na katedře 

biblistiky a judaistiky. Při jazykovém a textovém rozboru zmiňovaného pojmu do češtiny 

překládaného jako lichva, vycházela z Hebrejské bible ( Biblia Hebraica Stuttgartensia), 

přihlédla k vývoji pojmu v novozákonním textu, okrajově odkázala na pobiblické výklady 

pojmu v rámci judaismu.  

 Strukturovanou a přehlednou studii o problematice lichvy ve středověku, na příkladu 

traktátu Jakoubka ze Stříbra, nakonec autorka směřovala k obšírnějšímu teologicko-

sociologickému pojednání v rámci židovsko - křesťanských vztahů ve středověku  a následně  i 

k určitému úhlu židovsko - křesťanského porozumění. Teologický pohled na lichvu promítla až 

do současného právně  -etického vnímání tohoto výrazu a jeho praktického využití a výskytu v 

české společnosti.     

 První (s. 10 -18) a druhá kapitola (s. 19 - 32)  diplomové práce  je deskriptivní povahy 

a  seznamuje s historickým kontextem  rozebíraného traktátu. Teprve třetí kapitola se zabývá 

vlastním tématem pojednání, jímž je lichva. „Lichva-historický jev“ (s. 33 - 50). Po důkladném 

etymologickém rozboru pojmu lichva se autorka pouští do přehledné analýzy biblického textu, 

kde se výskyt pojmů odpovídajících lichvě objevuje. Rostislava Gažíková využila k základní 

orientaci klasické dílo, a to Geseniův „Handwörterbuch über das Alte Testament“. Uvádí, že 

úplatná (úroková) půjčka je v hebrejském textu Starého zákona vyjádřená výrazy „nešech“, 

„tarbít“či „marbít“. Ze stručné analýzy textů v Exodu, Levitiku, Deuteronomiu, u Ezechiele,  

v Žalmu i Přísloví, je patrné, že cílem výpovědí je podpora a ochrana židovské pospolitosti. 

Bratr bratru přece nebude půjčovat na úrok! Zároveň je však nepřímo řečeno, že „cizinci“ či 

příslušníku jiné komunity to dovoleno je. Takové je základní pravidlo (Srov. s. 36n).  

Bylo by zajímavé zjistit a u obhajoby v krátkosti přednést, jak se k tomuto pravidlu staví 

současné proudy v judaismu? 

Jaký hebrejský biblický pojem nejvíc vystihuje pojetí lichvy v současném 

(kontinentálním) právním systému a proč? 

Autorka přehledně referuje o základních liniích hodnocení této problematiky v křesťanském 

prostředí. Vedle apoštola Pavla zmiňuje pohledy Aurelia Augustina, Tomáše Akvinského i M. 

Jana Husa. Samostatný exkurs věnuje pojetí lichvy v díle Martina Luthera. V podstatě popisuje 

lichvu jako hřích, který je proti přirozenému řádu světa. Lichvář nakládá s prostředky (časem), 

které ve skutečnosti nemohou být nikdy jeho vlastnictvím, nepatří mu. Zároveň autorka 

upozorňuje, že se ve středověkých moralistických exemplech objevuje lichvář, kterým bývá 



z důvodu svého sociálního postavení, zpravidla Žid. (Srov. s. 50). V tomto náhledu autorka 

předkládá svůj překlad, analýzu a hypotézy plynoucí z dodatku zmiňovaného traktátu Jakoubka 

ze Stříbra, nazvaného „ Contra usuram“. Vnímá lichvu jako důsledek sociální izolace Židů a 

upozorňuje čtenáře na Jakoubkova východiska, která by mohla vést k upuštění od lichvy. 

Autorka detailně rozebírá traktát po formální i obsahové stránce. (s. 58 - 62). Překlad dodatku 

spisu nadepsaný „Contra usuram“ představuje po odborné stránce nejpřínosnější část celé 

diplomové práce. Jedná se totiž o původní překlad z latiny do češtiny.  

 Jakoubkovou novátorskou myšlenkou, kterou diplomantka ve studii rozkrývá, je výzvou 

k hospodářské asimilaci Židů. (S. 68). 

Velice zdařile se autorka zhostila 5. kapitoly (s. 69 - 90) „Soužití křesťanů a Židů“.  Navrhuji 

vybrané a upravené pasáže publikovat v časopisu „Revue společnosti křesťanů a Židů“. 

Autorka dobře a srozumitelně charakterizuje rozdílné  pojmy asimilace a integrace.  

V jakých oblastech se jeví traktát Jakoubka ze Stříbra přínosným pro současný židovsko 

-křesťanský dialog? 

 Závěrečnou kapitolu studie věnuje autorka aktualizaci problematiky nejen 

v křesťanském prostředí v současnosti. (S. 100nn). Nakonec Rostislava Gažíková přehledně 

shrnuje myšlenky své analýzy traktátu a uvádí k problematice osobní stanovisko.  

Práce je opatřena detailním a přehledným poznámkovým materiálem a výborně seřazenou 

primární a sekundární literaturou.  

Obsahuje krátké cizojazyčné resumé.  

Pozitivně: 

Práce diplomantky Rostislavy Gažíkové Fečové je nesporně přínosná pro přesnější vhled do  

židovsko - křesťanského soužití v Čechách v 15. století. Díky tomu, že ve stěžejní části 

diplomové práce autorka vychází z vlastního překladu primárního pramene, je třeba kladně 

ohodnotit i specifický odborný přínos.  

 

Kriticky:  

V části věnované překladům textů, kde se vyskytují hebrejský výrazy související s lichvou,  

mohla diplomantka využít pojednání z dostupných komentářových řad k biblickým knihám, a 

to i v elektronické podobě.  

S formálním i technickými chybami a překlepy se ve studii setkáme ojediněle, např. na s. 55 (U 

černé Růže), s. 62, 64, 76, 85, 96, 97. 

Jednoznačně doporučuji diplomovou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně (1). 

Zároveň si dovoluji navrhnout, aby byla práce podána jako odborná studie, aspirující na gradus 

ThDr.. 

 

Ve Velkém Újezdě, 1. září 2017                            ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th. D.  

 



              


