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Celkové hodnocení (slovně)
Bc. Jindřich Novotný si za téma své diplomové práce zvolil osobnost Josefa Smrkovského, kterou má
většina veřejnosti spojenou především s obdobím tzv. Pražského jara, případně též s květnovým
povstáním v roce 1945. J. Novotný se však zaměřil na méně známou epizodu ze Smrkovského života –
a sice jeho perzekuci v padesátých letech ze strany režimu, který sám zpočátku pomáhal budovat a
upevňovat. Domnívám se, že vytyčený cíl se kolegovi Novotnému podařilo naplnit.
Když za mnou kolega Novotný přišel s tím, že by se ve své diplomové práci chtěl zabývat osobností
Josefa Smrkovského, velice rád jsem souhlasil, ale zároveň jsem jej upozornil, že se nejedná o
jednoduché téma. Svědčí o tom i skutečnost, že kvalitní a kritickou biografii Smrkovského zatím česká
historiografie nevyprodukovala. Bylo tudíž nutné zvolit si z bohatého života této osobnosti nějakou
etapu – a postupně jsme s kolegou Novotným dospěli k závěru, že nejvhodnějším obdobím bude právě
jeho perzekuce v padesátých letech. Osobně by mě též zajímala Smrkovského činnost v době druhé
světové války, respektive jeho činnost v komunistickém odboji a v ilegalitě, která též není zmapována,
a to mimo jiné proto, že k ní není zachován dostatek relevantních pramenů. Nicméně etapa Smrkovského
života, zvolená J. Novotným, stejně nakonec na diplomovou práci bohatě vystačila.
Na práci kolegy Novotného oceňuji v prvé řadě práci s prameny. Podařilo se mu nejen shromáždit takřka
všechny prameny ke zvolenému tématu, které se nacházejí v Archivu bezpečnostních složek a
v Národním archivu, ale tyto dokumenty též interpretovat, což není (zejména v případě dokumentů
z provenience Státní bezpečnosti) samozřejmé. Autor tak dle mého soudu poměrně přesně popsal
okolnosti Smrkovského uvěznění, vyšetřování a odsouzení, a to i přesto, že v jeho výkladu ještě několik
příslovečných „bílých míst“ v životopisu Josefa Smrkovského zůstalo. Mám na mysli především
Smrkovského rehabilitaci, jejíž souvislosti nejsou podle dostupných pramenů zcela zřejmé, nebo již
zmiňovaná Smrkovského aktivita v době okupace, která se stala též předmětem jeho vyšetřování
v padesátých letech. Bc. Novotný přesto ve své práci přináší řadu nových zjištění, jako například podíl
nechvalně proslulého aktéra násilí na německém civilním obyvatelstvu Josefa Hýbla-Brodeckého na
Smrkovského perzekuci, nebo autorem objevená hlášení Smrkovského spoluvězně z cely Viléma
Nového, jenž se pro změnu nechvalně proslaví o necelých dvacet let později zpochybněním činu Jana
Palacha. Taktéž pasáže o politickém procesu s národohospodářem Josefem Goldmanem, do něhož byl
Josef Smrkovský zařazen, považuji za průkopnické, jelikož se zatím nikdo tímto tématem v
historiografii nezabýval (ačkoliv existuje filmová reflexe tohoto procesu ve filmu Jiřího Svobody Jen o
rodinných záležitostech).
Diplomová práce Jindřicha Novotného je psána čtivým jazykem, který si zároveň zachovává svoji
odbornou úroveň. Domnívám se, že práce je přínosem nejen k biografii Josefa Smrkovského, ale
celkově k tématu perzekuce komunistických funkcionářů a v neposlední řadě i k tématu jejich
rehabilitace. Práci doporučuji k obhajobě a domnívám se, že by měla být publikována.
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