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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Autor navazuje na své předchozí vědecké počiny s prací, jež byla obhájena jako práce 

disertační. Z hlediska aktuálnosti jsou právněhistorická témata možností, jak na základě 

diachronní komparace získat poučení pro budoucnost a mohou mít inspirativní potenciál de 

lege ferenda, ať již v pozitivních či negativních konotacích. O to aktuálnější jsou témata, 

která zůstávají i v současnosti předmětem odborného, společenského a politického diskurzu, 

což práce věnující se době nedávno minulé bezpochyby jsou. Přestože Akce StB Kulkak a 

šířeji problematika kolektivizace je poměrně častým předmětem publikací, statí a výzkumu, 

zajistil kol. Blažek dodržení požadavku novosti posuzované práce zaměřením a 

rozpracováním svých dřívějších poznatků pro region Chrudimska a Hlinecka a přispěl tak 

k prohloubení mikrohistorie o tématu. 

 

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

metody 

 

Náročnost tématu vždy souvisí nejen se zvoleným tématem samotným, ale rovněž s metodou 

a způsobem jeho zpracování. Hlavním cílem předkládané práce bylo vytvoření komplexní 

analýzy průběhu akce „Kulak“ na Chrudimsku a Hlinecku. Do hlavního cíle předkládané 

práce autor  také zařadil zasazení průběhu akce „Kulak“ na okresní úrovni do systému 

plánované ekonomiky (s. 14 – 15). Oba hlavní cíle pak doplnil tzv. cíly dílčími. Za tyto jsou 

v úvodu práce označeny příspěvek dalšími dokumenty a právněhistorickým pohledem k 

poznání průběhu akce Kulak, k širší diskuzi současných poznatků o průběhu násilné fáze 

kolektivizace a k poznání dějiny okresu Chrudim v letech 1948–1953 (s. 16). Vzhledem ke 

zvolenému způsobu zpracování lze konstatovat, že všech cílů bylo dosaženo. Autor provedl 

rozsáhlou heuristiku k tématu, kterou opřel nejen o primární zdroje, ale také o řadu titulů 

literatury, zákonných a podzákonných právních předpisů i dalších zdrojů. Ty jsou využity 

pro vytvoření lokální sondy, která není jen sondou vybraných případů, nýbrž širší analýzou 

asi všech dochovaných případů (s. 19), když samozřejmě případy musel autor identifikovat 

na základě v práci vymezené definice dotčeného subjektu. Použité metody pak jsou i 

deskriptivní, statistická, analytická i logická. V návaznosti na zvolený přístup lze kol. Blažka 

z hlediska posuzované práce označit za jednoho z pokračovatelů odkazu Karla Jecha. 

Přestože vzhledem k nynějšímu stavu bádání o problematice, by bylo možné se odvážit více, 

zvolit na jedné straně vyšší míru právněfilozofické konceptualizace problematiky a na straně 

druhé při vytváření sociálního konstruktivismu kolektivní paměti akcentovat k zostření 

vědecké objektivizace obrazu historické skutečnosti aspekt nejen většinový, nýbrž i 

alternativní, je přístup autora zcela legitimní a zapadá do badatelských výstupů české 

historiografie. Tradiční právněhistorický přístup v některých pasážích je doplněn či přímo 

nahrazen přístupem obecně historickým, autor je též propagátorem statistiky jako 

vypovídajícího faktoru ohledně skutečnosti společenské i právní.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

 



  

Práce je uspořádána a členěna logicky. Je rozdělena do tří větších, nejstejně rozsáhlých částí 

– úvodní části (s. 10 – 95), která kromě úvodu zahrnuje rovněž kapitoly věnující se 

historickému úvodu a právní úpravě zemědělství po druhé světové válce. Zde by možná 

mohlo být použito časové vymezení, neboť popisovaná evoluce ve skutečnosti končí rokem 

1950. Předpisy z tohoto období jsou řazeny chronologicky. Jiným možným způsobem by 

bylo použití hlediska hierarchie právní síly, kde by ovšem bylo nutno vzít do úvahy i 

transformované ústavní poměry 1945 – 1948. Druhá část zahrnuje celostátní rozměr akce 

Kulak (s. 96 – 123) od přípravy přes provedení až po uzavření. Zde by bylo např. možné 

doplnit novou publikaci ohledně babického případu Babické vraždy 1951 od Michala 

Stehlíka, přip. se vyslovit k pravděpodobnosti úvah Karla Jecha ohledně tajné porady v 

Lánech (s. 99).  Třetí část práce se zabývá regionálním rozměrem akce Kulak na Chrudimsku 

a Hlinecku (s. 124 – 253), a to jak charakteristikou dobové povahy regionu, tak místním 

průběhem kolektivizace a konkrétními případy akce Kulak v těchto zeměpisných oblastech.  

Práce je uzavřena závěrem. 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Je třeba nejprve uvést, že oponovaná rigorozní práce již byla obhájena jakožto disertační 

práce a je předkládána k uznání jako práce rigorozní, což je postup, který právní předpisy 

České republiky i vnitřní předpisy Univerzity Karlovy, potažomo Právnické fakulty 

umožňují. Z tohoto pohledu je úkolem oponenta zejména posoudit, zda práce splňuje 

formální znaky požadované po pracích rigorozních, když samotná práce již byla posuzována. 

Lze konstatovat, že tomu tak zcela je a práce odpovídá všem požadavkům kladeným 

v současnosti na práci rigorozní z hlediska její kvantity i kvality.   

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíle práce byly splněny. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce je zpracována samostatně. Jedná se o disertační 

práci předloženou k uznání za rigorozní. 

Logická stavba práce  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce se zdroji odpovídá požadavkům kladeným na 

kvalifikační práce tohoto typu. Pokud by bylo možné 

doplnit literaturu, jednalo by se o tituly ohledně 

kolektivizace jako takové. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka analýzy textu ve vztahu k tématu je na 

odpovídající úrovni. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je zpracována graficky v souladu s požadavky 

kladenými Univerzitou Karlovou, potažmo její 

Právnickou fakultou na kvalifikační práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Diplomová práce je psána čtivě a stylisticky v zásadě 

správně. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Vzhledem k žádosti o uznání disertační práce za rigorozní neprobíhá v případě uznání 

obhajoba. Nad rámec by bylo možné pro příští vědecké práce z důvodů badatelského étosu 

použít přiměřenou anonymizaci u konkrétní části a příloh. 

 



  

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě/uznání 

Doporučuji práci k uznání za práci rigorozní. 

 

 

V Praze dne 20.09.2020. 

 
Doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 

oponent/oponentka 


