
I 

I 

l 

Posudek vedoucího diplomové práce 

Kristýna Dvořáková: Místní lidové soudy v okrese Hradec Králové 
1961-1969 

Vzhledem k tomu, že v domácí historiografii studiu této problematiky nebyla dosud 

věnována pozornost, autorka zcela závisela na studiu primárních pramenů. Nutno 

poznamenat, že archivní dokumenty k činnosti jednotlivých MLS ve sledované oblasti se 

zdaleka nedochovaly v úplnosti. Sekundární literatura zase pochází téměř výhradně od 

právních historiků, kteří nesledují totožné otázky jako sociální historik. Velký význam měly 

pro autorku dobové odborné texty a nejrůznější instruktivní materiály pro laické soudce. 

Nepodléhá však jejich optice a kjejichjazyku přichází s kritickým odstupem. Záslužně také 

některé dobové, tehdy i dnes těžko definovatelné pojmy, v diplomové práci vymezuje (např. 

socialistická pracovní kázeň apod.). S pomocí těchto pramenů zpracovala především části, 

které se věnují vývoji lidových soudů a jejich místu v institucionální struktuře režimu. O 

archivní prameny se opírala především při postižení konkrétního fungování jednotlivých 

soudů. 

Třebaže i popis právních norem a institucionálního systému státu nalézá v této práci 

své místo, autorka nepojímá místní lidové soudy pouze v takto úzkém významu slova. MLS 

chápe jako "místo konfliktu, kde spolu kolidovala kodifikovaná právní norma, interpretace 

expertů-právníků, očekávání představitelů režimu a výklad laiků". (s. 8). Proto také jedna 

z klíčových kapitol nese název "MLS jako laboratoř pro sociální dějiny". Autorka se v ní 

pokouší nahlédnout do prostoru každodenního života lokality a sledovat fungování těchto 

institucí jako prostoru pro řešení sociálních konfliktů v rámci komunit. 

Autorka s oblibou pracuje s kvantitativními údaji v podobě statistických tabulek a 

grafů, což ani v případě tohoto tématu nelze považovat za nežádoucÍ. Spíše to svědčí o 

preciznosti práce s prameny a navíc tyto grafické objekty v textu nejsou samoúčelné, nýbrž 

agregují důležitá data pro posouzení celkové činnosti MLS. Využívá také různé nákresy velmi 

vhodné pro pochopení působnosti a pravomocí orgánů, dopad činnosti MLS z hlediska 

třídního apod. 

Meritorní kapitola čtvrtá je z metodologického hlediska nejzajímavější. Autorka 

začíná vymezením všech relevantním aktérů, kteří v prostoru MLS jednali a do jeho činnosti 

zasahovali ajejichž vzájemné interakce se snaží postihnout pomocí modelu pyramidy (s. 63). 

Zde také doplňuje konkrétní otázky svého výzkumu, čemuž odpovídá i členění následujícího 
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textu (s. 70). Věnuje se tu široké plejádě témat: od ustavení konkrétního soudu, kritéria 

rekrutování kandidátů a metody jejich volení až po způsoby rozhodování, obvyklé typy 

delikventů a deliktů. Velmi dobře postihuje rozpory mezi představami zákonodárce a praxí, 

jak se utvářela při aplikaci právních předpisů. A nechybí ani popisy některých případů pro 

dokreslení rozhodovací praxe těchto soudů. 

Autorčin pohled na instituci MLS je značně skepticky a velmi dobře akcentuje časové 

hledisko, jak se jejich činnost vyvíjela od agilních počátků až k postupné agónii na konci 60. 

let. Neomezuje se ve svém výkladu jen na motivy a rozhodovací praxi, nýbrž i na faktickou 

účinnost tohoto typu trestání ajeho společenskou akceptaci. Podle mého názoru jde v případě 

této diplomové práce o zdařilý a také metodologicky neotřelý způsob zpracování fungování 

instituce, mající sankcionovat drobné delikty obyvatelstva v socialistické diktatuře. 

Z hlediska jazykového je práce na velmi vysoké úrovni: gramatických chyb je 

minimálně a přestože autorka není právnicky vzdělána, počíná si ve využívání legální 

terminologie s odbornou precizností. Úspěšně také ukazuje genealogii těchto zvláštních kvazi

soudních institucí, jež s oblibou využívaly totalitní režimy bolševického i fašistického směru. 

Vzhledem k tomu, že autorka vzala v potaz mé námitky, které jsem vznášel k textu 

v době jeho příprav, nemám v tomto směru žádné závažnější výhrady k této diplomové práci a 

mohuji plně doporučit k obhajobě. 

V Praze, dne 7. září 2009 

PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. 


