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Předložená rigorózní práce je dalším podstatným krokem v autorově několikaletém studiu 

dosud nepublikovaných a badatelsky nevyužitých dokumentů k dějinám pražské židovské 

obce. Jde o rukopisné knihy se zápisy z let 1681 – 1850, uložené v Archivu hlavního města 

Prahy a obsahující prameny k sociální, ekonomické a demografické struktuře židovské obce i 

k otázkám reálného života v pražském Židovském městě, a to jak rodinných vazeb a civilního 

a náboženského života jeho obyvatel, tak velikosti a skladby jejich majetku. V rigorózní práci 

autor shrnul a prohloubil výsledky svého výzkumu, které zařadil do své bakalářské (2010) a 

diplomové (2015) práce, a rozšířil je o novou fázi, kterou představuje zpracování dvou dalších 

rukopisů, především knihy testamentů z let 1773 až 1784 se zápisy v hebrejštině a juden-

deutsch. Toto materiálové rozšíření sleduje metodu a strukturu výzkumu aplikovanou  

v dřívějších obdobích autorovy práce s uvedenými zdroji a dotváří komplexní pohled na jejich 

význam a využití.  

Práce je logicky a přehledně členěna do jedenácti kapitol. Jejich první část je věnována  

obecnější charakteristice zázemí, v němž studované prameny vznikaly, tj. stručnému  

přehledu dějin pražské židovské obce od třicetileté války do poloviny 19. století (kap. 2) a 

vývoji samosprávy pražských měst, především v oblasti soudnictví, které se v praxi přímo 

týkalo i obyvatel ghetta, s detailnějším pojednáním o instituci městských knih (kap. 6); 

zbývající kapitoly této části se zabývají úlohou testamentu jakožto právního dokumentu 

v židovské tradici a židovskou testamentární praxí konkrétně v českých zemích (kap. 3 - 5).  

Na charakteristiku pražských městských knih navazuje druhá a hlavní část práce (kap. 

7 – 11), tj. diplomatická a obsahová analýza židovských knih testamentů, od fyzického popisu 

jednotlivých svazků k typologii zápisů a informací o testátorech. Tato struktura analytické 

části se plně osvědčila v dřívějších fázích autorova výzkumu a je uplatněna i ve zpracování 

nově zařazených knih z let 1773 – 1784 (kniha testamentů – kap. 8  a kniha inventářů –kap. 

9); obě autor v závěru uvádí do souvislosti s ostatními již zpracovanými rukopisy. K těmto 

nově zařazeným svazkům je připojen rozboru tří vybraných zápisů ze staršího období, tj. 1681 

– 1773 (mezi nimi testament pražského a zemského rabína, učence a bibliofila Davida 

Oppenheima z r. 1736), které následuje komparativní rozbor ukázek zápisů z let 1773 – 1850 

(kap. 10 a 11).  Všechny editované texty jsou vybrány tak, aby odpovídaly typologii 

dokumentů (testament, inventář, darovací list, dědická smlouva, kodicil), a názorně ilustrují 

teoretický výklad. Kromě těchto vybraných testamentů a jejich doplňků jsou skutečně cenným 

konkrétním zdrojem informací seznamy zápisů, které představují první kompletní soupis 

záznamů ve studovaných knihách; jsou uvedeny v příloze a zpracovány velmi detailně formou 

tabulek (str. 120-157). 

V závěru práce autor shrnuje výsledky fyzické a obsahové analýzy studovaného 

pramenného fondu, který zahrnuje úctyhodnou šíři - celkem sedm rukopisů o více než 1500 

foliích s obsahem 598 identifikovaných zápisů. Jak autor konstatuje, provedený rozbor 

potvrzuje „jedinečnou vypovídací hodnotu a důležitost“ těchto dokumentů pro studium výše 

uvedené problematiky v dějinách pražské židovské obce, přičemž zvolené metodické postupy 

mohou sloužit jako model obdobného výzkumu jiných židovských pospolitostí ve 

středoevropském prostoru. Zároveň se ukazuje vývoj židovské testamentární praxe v Praze, 

především ve 2. pol. 18. stol., kdy je základní znění poslední vůle postupně doplňováno o 



další dokumenty (darovací listina, inventář, kodicil atd.), „od původního ´židovského´ 

originálu až po úřední zápis schválený radou Starého Města pražského“ (str. 111).  

 

Celkové hodnocení: 

Předložená rigorózní práce Mgr. Tomáše Krákory je stejně jako jeho předchozí práce 

bakalářská a diplomová velmi kvalitním příspěvkem ke zpřístupnění a detailnímu studiu 

archivních pramenů k dějinám Židů v českých zemích. Dosažené výsledky seriózního, 

teoreticky i metodicky podloženého výzkumu jsou po mnoha stránkách zajímavé nejen 

novými poznatky, ale též svou využitelností při studiu příbuzných typů dochovaných 

archivních dokumentů týkajících se židovských obcí. Autor zde prokázal jak spolehlivé 

zázemí historické erudice, tak suverénní znalosti v oboru archivnictví a pomocných věd 

historických včetně zkušenosti se zpracováním archivních fondů, a na neposledním místě též 

jazykovou vybavenost, odpovídající hebraistické/judaistické práci. Prezentace výsledků 

výzkumu v rigorózní práci plně odpovídá požadavkům na ni kladeným, výklad má také velmi 

dobrou jazykovou a stylistickou úroveň, je čtivý a i v deskriptivních pasážích srozumitelný. 

Práce má příslušné formální náležitosti – obsah, precizně zpracovaný vědecký aparát, 

strukturovanou bibliografii s důrazem na prameny nevydané i vydané, a již uvedenou přílohu 

se soupisem záznamů, která je sama o sobě významným přínosem. Jednoznačně doporučuji 

tuto práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou.  

 

V Praze dne 19. března 2018. 
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