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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Oponovaná rigorozní práce se věnuje nejen právnímu institutu uvedenému v názvu, tedy 

existenci vazebních věznic v gesci Státní tajné bezpečnosti a vyšetřování v nich. Tato část 

představuje méně než polovinu textu oponované rigorózní práce (zejm. jde o pasáže na s. 

60 – 138). Práce se zabývá rovněž obecněji otázkou politických procesů včetně 

konkrétních sond, postavením justice, prokuratury a dalších orgánů činných v trestním 

řízení v letech 1948 – 1953 a také problematikou vyrovnávání s těmito nezákonnostmi 

především rehabilitačnímu řízení. A dále vyrovnávání se s personálním substrátem těchto 

procesů po roce 1989. Zatímco otázka právních aspektů vazebních věznic StB a 

vyšetřování v nich je problematikou v zásadě novou, politické procesy jako takové jsou 

nyní jednou z nejčastěji zpracovávaných témat z období moderních dějin, označovaných 

v německém jazykovém prostoru jako Zeitgeschichte. Přesto lze říci, že se jedná o stále 

živé a tedy i aktuální téma, které je přítomno v politickém i celospolečenském diskurzu. 

Aktuálnost zkoumání vazebního řízení pak vysvětluje sama autorka na s. 14. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 

Téma historického vyšetřování ve vazebních věznicích vyžaduje propojení znalostí 

institutů trestního práva se širšími vědomostmi z oboru právní historie. Vstupní údaje 

vycházejí ze zdrojů rozličné provenience, od archivních i tištěných pramenů, přes dobové 

právní předpisy, soudní spisy, odbornou literaturu, až po literaturu memoárovou, 

popularizační a orální historii. V práci lze sledovat propojení obecně historického přístupu 

s prvky trestněprávní jurisprudence. Použité metody nejsou v práci blíže specifikovány, 

nicméně rozhodující metodou je deskriptivně-logická metoda, doprovázená analytickou 

metodou. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce se člení na úvod (s. 6 – 15), kde jsou vymezeny cíle práce: „popsat, jakým způsobem 

byl tento institut trestního práva v uvedeném období využíván, respektive zneužíván, 

provedení analýzy právních přepisů v této oblasti se zaměřením na pole působnosti Státní 

bezpečnosti a prokuratury a nastínění vývoje a podoby těchto institucí za uvedené období.“ 

(s. 6) a zdroje, s nimiž kol. Bártíková pracovala. Za významný cíl je však třeba považovat i 

cíl vymezený dále, byť výslovně za cíl neprohlášený: „Pohled do historie na podobu 

tohoto institutu může být užitečným varováním před jeho případným zneužitím v 

současnosti, zejména při zkoumání příčin, excesivního jednání při výkonu vazby v takovém 

rozsahu došlo.“ (s. 14). V demokratickém právním státě je totiž třeba vždy prevenovat 

přístup přezkumu vazby a dozoru nad přípravnou fází trestního řízení pouze formálně 

naplňujícího požadavky zákona anebo takového, kdy by příslušné přezkumné orgány 

přistupovaly k takovému přezkumu se stereotypizovaným předvěděním a 

předporozuměním, bez akcentu presumpce neviny. Následují kapitoly vymezující politické 

procesy obecně (s. 16 – 20), popisující dobovou justici (s. 21 – 30), státní bezpečnost (s. 31 



  

– 47) a pojednávající o právních předpisech týkajících se trestního práva a vězeňství 

v letech 1945 – 1953 (s. 48 – 82). Další kapitoly stručně reflektují vyhledávání a 

vyšetřování v režii StB (s. 83 – 97), věznice v režii Státní tajné bezpečnosti (s. 98 – 108). 

Poté následují kapitoly, které představují personální sondu k tématu, když se zabývají 

osobností prvního velitele vazební věznice Pankrác a také třemi vybranými obviněnými 

osobami, které byly ve vazební věznici Pankrác vězněny (s. 109 – 137). Poslední kapitola, 

poněkud nepřesně nazvaná rehabilitace a revize, se týká jednak rehabilitací a revizí osob 

vězněných ve vazebních věznicích, jednak rovněž trestního řízení a postihu proti osobám 

obviněným ze zločinů komunismu (s. 149 – 156).  

V závěru dochází ke shrnutí a hodnocení poznatků, k nimž kol. Bártíková při sepisování 

rigorózní práce dospěla. 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Oponovaná práce je s obdobnými kvalifikačními pracemi na analogické téma zcela 

srovnatelným počinem. Její obsah reflektuje zaujetí rigorozantky pro zvolené téma a 

rovněž její znalost trestních institutů. Přínosné jsou proto zejména pasáže týkající právní 

úpravy vazby a vyšetřování, zajímavé jsou rovněž jednotlivé příklady postupu vyšetřování, 

týkající se konkrétních osob. Práce se snaží vnímat rozdíl slovy Roscoe Pounda mezi 

právem psaným a živým právem – právem aplikační praxe. Naproti tomu obecné pasáže 

posuzované práce někdy tendují k jistému zjednodušení a deklarativním postulátům, které 

je dáno pravděpodobně skutečností, že autorka vycházela z obecně historických prací, aniž 

by jejich tvrzení z hlediska práva více precizovala. To však nikterak nesnižuje hodnotu 

odvedené práce. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíle práce byly splněny. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Posoudit samostatnost zpracování práce je otázkou 

vedoucího práce, neboť oponent nesleduje činnost 

autorky/a při tvorbě práce. Z hlediska obsahového 

vykazuje práce znaky díla autentického, tedy 

samostatně zpracovaného. Z výsledků prověření 

práce antiplagiátorským systémem je zřejmé, že 

práce není plagiátem. 

Logická stavba práce Logika stavby práce je přiměřená. Je relevatní 

z hlediska tématu, oboru i typu kvalifikační práce. 

Vzhledem k obsahu práce by snad mohlo dojít 

k doplnění - upřesnění názvu práce a většímu 

důrazu na rozpracování problematiky přípravného 

řízení a vazebních věznic, např. i na Ruzyni ad., 

méně popisnému přístupu k právním předpisům, na 

úkor obecné části práce. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Kol. Bártíková pracovala s odbornou i popularizační 

(dokonce je zmíněna filmografie) či 

memoárovou literaturou, právními předpisy, 

archiváliemi i tištěnými prameny. Možné zmínit by 

bylo některé tituly zahraniční literatury k tématu 

politických procesů a činnosti tajných služeb při 

nich. Citační aparát je příměřený. Pouze paragrafy 



  

uvedené v textu v závorkách (např. s. 21-22, 48, 61) 

by bylo v hodnější dát do poznámky pod čarou. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Analýza ve vztahu k tématu je dostatečně hluboká. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Formální úprava práce odpovídá uzanci. Práce 

obsahuje i tabulky. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je na vysoké úrovni.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

U vazebních věznic StB se jednalo o vazební věznice StB vyhrazené, řízené a spravované 

StB nebo se jednalo o vazební věznice, v nichž byli drženi vězni, kteří byli vyšetřováni 

StB, ale jednalo se o věznice, kde působila Vězeňská služba jako dozorci a strážní? Např. 

v Ruzyni o přístavbě části A, kde působila StB, rozhodl ministr vnitra, v něm platil zvláštní 

režim, ale v jiných částech věznice nikoliv. Také je vhodné rozlišovat běžné vazební 

věznice a vyšetřovací věznice (např. tzv. Hradčanský domeček). Jen na okraj lze uvést, že 

u soudních věznic zajímavou stať představuje diplomová práce z Pardubické FF Věznice 

v Brně na Cejlu jako součást komunistického represivního systému od B. Staufčíkové. U 

Státní bezpečnosti byla rovněž sepsána řada publikací např. J. Křena nebo J. Málka, stejně 

jako několik kvalifikačních prací na toto téma.  

Na s. 6 při terminologickém použití pojmu období nesvobody chybí odkaz na zákonné 

normy vymezující časově 2. období nesvobody (např. zákon č. 480/1991 Sb.) a naopak 

zmínka, že právní řád zná již 1. období nesvobody (od 30.9.1938 do 4.5.1945). Konečně 

zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů používá pro předmětné 

období 1948 – 1989 odlišný legislativní pojem, totiž období komunistické totalitní moci. 

Autorka se snažila sledovat rozdíl mezi law in books a law in action, tedy mezi tím, co 

bylo uvedeno v právních předpisech a podzákonných normách či aktech aplikace práva. 

Jde o velmi záslužný přístup, kdy by si metoda rozlišování, co je použitelné a uvěřitelné a 

co nikoliv byla přínosná vymezit pro účely budoucího vědeckého diskurzu. Pro analýzu 

protokolů, předpisů ad. z období raného novověku již takové pokusy existují 

v německojazyčném prostředí a rovněž u některých domácích badatelů (viz např. J. 

Čechura). Tezi ohledně obezřetného přístupu k subjektivním svědectvím se objevuje 

v posuzované práci u bývalých příslušníků StB i vazebně vězněných a vyšetřovaných osob 

(s. 9 a 12). 

Předmětem rozpracování by v návaznosti na to mohla být rovněž otázka emické 

perspektivy zdrojů orální historie a metody práce s ní, když samotné plynutí času, ale 

rovněž vnímání a jeho zpracování jedincem může transformovat obraz reality.  

Diskuze by mohla být rovněž vedena ohledně skutečnosti, zda autorka dospěla 

k poznatkům, kdy by na základě zkušeností z minulosti bylo možné vytvořit de lege 

ferenda nástroje, jak předcházet přístupu přezkumu vazby a dozoru nad přípravnou fází 

trestního řízení pouze formálně naplňujících požadavky zákona anebo takového, kdy by 

příslušné  přezkumné orgány přistupovaly k takovému přezkumu se stereotypizovaným 

předvěděním a předporozuměním, bez akcentu presumpce neviny. 

O tvrzení převzatém na s. 19 oponované práce, že zásadní vliv na rozhodovací pravomoc 

soudů soustředil do rukou ministra spravedlnosti, by bylo možné diskutovat. Obdobně jsou 

různé názory na to, zda byla odstraněna kontrola justičních orgánů nad vyšetřováním. 

Státní zastupitelství i ministerstvo spravedlnosti jsou částí jurisprudence totiž zařazovány 

mezi orgány justiční. Justice ve smyslu soudnictví je pak pojmem stricto sensu. Sama 

autorka ostatně píše v kapitole o justici o státní prokuratuře (s. 26 an.). 



  

Stejně tak by si zasloužilo zvážení konstatování, že „Byla vědomě porušována zásada 

objektivní pravdy.“ Vzhledem ke skutečnosti, že objektivní pravda je filozofická kategorie, 

obvykle lze dospět k důvodnosti či vysoké míře pravděpodobnosti. Právní věda v případě 

řízení používá jiné metanormativní prvky, totiž rozlišuje princip formální pravdy a princip 

materiální pravdy. Stejně tak chronologické řazení politických procesů není zcela přesné. 

Chybí rovněž přesnější definiční znaky politických procesů, vymezena je tzv. kabinetní 

justice. (s. 19). 

Při analýze tehdejších právních základů trestního právu, soustavy soudů ad. by bylo možné 

více rozlišovat mezi politicko-proklamativními postuláty a právně relevantními texty, když 

i v současnosti nelze vždy beze zbytku z vystoupení politických představitelů odvozovat 

skutečnou podobu právního řádu. Obdobně v části zabývající se dobovým právním řádem 

by mohla být provedena hlubší analýza. 

Konečně bych z pohledu etického a možná právního doporučil provést přiměřenou 

anonymizaci osobních údajů získaných z živých (nearchivovaných) spisů. 

Všechny výše uvedené úvahy jen znovu zřetelně ukazují významný přínos, jež předložená 

kvalifikační práce pro oborový diskurz představuje. 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 29.08.2020. 

 
Doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 

oponent/oponentka 


