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Cíl práce: 

Cíl práce je naprosto přesně definován v názvu a v abstraktu na začátku práce: zachytit 

prostřednictvím vybraných kategorií každodenního života společenské a profesní postavení 

příslušníků zemského četnického velitelství Praha v období meziválečné Československé (tzv. 

první i druhé) republiky. 

 

Charakteristika práce: 

Těmito kategoriemi každodennosti je trávení volného času svobodného četníka, vstup do 

manželství, péče o zdraví, hmotné (bydlení a stravování) a penzijní zajištění a vše dohromady 

je zastřešeno normativními zásahy nového státu do neslužebního života četnictva a zjistit, do 

jaké míry byla těmito zásahy ovlivněna sféra svobodného jednání. Základním archivním 

pramenem k tomuto zkoumání byly především příslušné „četnické“ fondy uložené 

v Národním archivu (Generální velitelství četnictva, Generální velitel uniformované 

protektorátní policie, Zemské četnické velitelství Praha a zemský výbor Praha). Tyto fondy 

byly doplněny formou sondy vybraných četnických stanic v okresu Benešov a Praha východ. 

K tomu se přidružily dobové vydané předpisy pro četnictvo a memoárová literatura. Celkově 

lze konstatovat, že odborné literatury k tématu bylo vydáno velmi málo. Tohoto tématu se 

prozatím chopila beletrie a televizní seriálové inscenace. 

 

Metoda zpracování: 

Nejedná se jen o klasickou analýzu založenou na dobovém archivním a odborném materiálu. 

V této práci jsou metody výzkumu každodennosti kombinovány s normativně komparativní 

metodou, popřípadě s metodou analýzy excesu, který se žádnému uniformovaným sborů 

nikde na světe nevyhýbá. Nepodstatnou charakteristikou práce je také snaha proniknout do 

uzavřeného světa četnického sboru, který trpěl a trpí rozdvojeností soukromého a služebního 

života. Každý tento svět je jiná sféra existence a každá se řídila a dodnes řídí jinými pravidly. 

Kontaktním místem protnutí těchto dvou světů může být například uzavření manželství nebo 

exces, tedy porušení normativních pravidel. Na této hraně se pak střetávají různá pravidla a 

pojetí. Navenek tento svět odlišuje uniforma, uvnitř pak etika chování. Tyto hrany či 

konfliktní pole, které vznikají při střetu těchto dvou sfér (zranění, opilství), pak mohou 



vypovídat daleko více o charakteru tohoto uniformovaného sboru než služební předpisy. Toho 

si byla diplomatka vědoma a takto svoji práci vystavěla. 

 

Závěrečné shrnutí:  

Diplomní práci Mgr. Miroslavy Breburdové doporučuji k obhajobě pro její odbornou kvalitu, 

dobrou interpretační, stylistickou a jazykovou úroveň. Zároveň upozorňuji, že se jedná o první 

odborný pokus o uchopení tohoto sociokulturního tématu. 

 

 

V Rožmitále pod Třemšínem dne 19. 10. 2013 
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