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Práce o jednom z nejznámějších komunistických prokurátorů Josefu Urválkovi, 

známém zejména z procesu s Rudolfem Slánským, je založena na důkladném studiu 

archivních materiálů. Mapuje jeho život od dětství v Českých Budějovicích, přes 

kariéru v soudní službě první a druhé republiky a Protektorátu Čechy a Morava, 

nucené nasazení na samém konci druhé světové války až k vrcholu jeho kariéry 

v komunistické justici a odchodu do výslužby.  

Jak autorka uvádí, bylo jejím hlavním cílem „zodpovědět otázku motivace Josefa 

Urválka a jeho postojů, a to bez dezinterpretace nebo zjednodušování“. Práce na 

životopisech je ale vždy spojena s řadou úskalí. Obvykle se jedná o absenci (nebo 

naopak nadbytek) dochovaných pramenů, jindy o neznalost politických a 

společenských událostí, které se popisované osobnosti dotýkaly, a v neposlední řadě 

také o jisté ztotožnění se zkoumaným jedincem, které může vést k zamlčování 

některých skutků a omlouvání jednání, které sice mnohdy nebylo v rozporu se 

stávajícím právem, rozhodně však s etikou a dobrými mravy. (Tohoto prohřešku se 

ale A. Vašáková nedopustila.)  

Předložená studie práce je totiž nadprůměrným výstupem mnohaměsíční práce 

vycházející nejen ze studia archivních fondů, ale též odborné literatury, s cílem 

odpovědět na otázku „proč?“ Proč jednal J. Urválek takovým způsobem? Proč se 

zapojil do politických procesů? Byl přesvědčen o vině obžalovaných? Cítil později 

výčitky svědomí nebo tyto záležitosti vůbec neřešil? V jednotlivých kapitolách své 

práce se Alžběta Vašáková zabývá jak těmito otázkami, tak konkrétními událostmi a 

procesy, které Urválek (možná podstatným) způsobem ovlivnil.  

Mimořádně důležitým faktem je skutečnost, že Josef Urválek nepatřil do kategorie 

lidových soudců, rychle vyškolených komunistických právníků, mezi které patřila  např. 



Ludmila Brožová-Polednová, ale že byl po celé mládí levicově smýšlejícím 

intelektuálem, který fungování spravedlivého a na politice nezávislého soudnictví. 

Diskutabilní samozřejmě je, zda si Josef Urválek uvědomoval důsledky svých činů. Jak 

autorka konstatuje, v několika textech, kde se snažil o své očištění, se neomlouval, ale 

jen vymlouval na naivitu a nekritičnost vyplývající z dobových poměrů.  

V podstatě lze říci, že A. Vašáková tak předkládá obraz nemilosrdného kariéristy, který 

byl ochoten sloužit všem režimům, a jenž se po únoru 1948 (ale fakticky již po 

osvobození roku 1945) snažil přizpůsobit stávajícím poměrům a vydobýt si v nich 

respektované postavení. V tomto ohledu je její studie mimořádně aktuální. 

Jsem přesvědčen, že diplomová práce Alžběty Vašákové je mimořádně zajímavým a 

přínosným tvůrčím počinem. Práce splňuje též podmínky kladené na diplomové 

práce v příslušném oboru a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Jak časté byly případy, kdy soudci „buržoazní Československé republiky“ udělali 

kariéru v soudní správě po roce 1948? 

2) Je možné u soudců komunistické justice vysledoval sebereflexi, nebo k takovým 

událostem nedocházelo?  
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