
Posudek vedoucího na diplomovou práci Bc. Lucie Tiché, Okresní soud Hradec Králové 

v době první Československé republiky (1918-1938), Praha 2011, 161s. + 26s. příloh.

Tematický okruh moderní soudní správy dosud tvořil vcelku opomíjenou část 

badatelského pole atestačních prací Katedry pomocných věd historických a archivního studia 

Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. O to více je třeba přivítat volbu Bc. Lucie 

Tiché, jež se navíc zaměřila na základní segment řádné soudní soustavy, tj. okresní soudy, 

konkrétně pak na Okresní soud v Hradci Králové v období první Československé republiky. 

Úvod má standardní podobu, tj. vymezení tématu diplomové práce, stanovení cílů práce, jímž 

se stalo postižení struktury, personálního obsazení a zejména činnosti okresního soudu, metod 

k jejich dosažení a představení struktury předloženého textu. Pojednání o pramenech a 

literatuře svědčí o poměrně široké heuristice, přičemž její základ tvoří písemná pozůstalost 

zkoumaného okresního soudu, jež obsahuje i doklady k případným odvoláním, jako řádným 

opravným prostředkům, které řešil Krajský soud v Hradci Králové a ke zmatečním stížnostem 

či žalobám o obnovení řízení, jako opravným prostředkům mimořádným, o nichž rozhodoval 

Nejvyšší soud v Brně.

Vstup in medias res práce představuje výklad o stěžejní legislativě upravující 

soudnictví první Československé republiky, dále vývoj organizace soudnictví v českých 

zemích v letech 1848-1918 a snad až příliš rozsáhlé kapitoly o organizační struktuře 

soudnictví meziválečného Československa a o historickém vývoji královéhradeckého regionu, 

jež však na druhé straně svědčí o zvládnutí poměrně širokého záběru odborné literatury i o 

solidní orientaci v dané problematice. Naproti tomu kapitola „Okresní soudy na 

Královéhradecku do roku 1938“ je až příliš stručná a její samostatné vyčlenění se nejeví jako 

ústrojné. Spíše by bylo vhodnější zařadit ji na počátek následující kapitoly o Okresním soudu 

v Hradci Králové, která již náleží ke stěžejní části a vlastnímu přínosu uchazečky, a to 

zejména v prosopografii zkoumaného soud, kde diplomantka zdařile komplementovala soudní 

písemnosti s materiály o studiu jednotlivých soudců uloženými v Archivu Univerzity 

Karlovy, včetně zkoumání jejich sociálního a teritoriálního původu. Oprávněně nejrozsáhlejší 

partii díla tvoří kapitola o činnosti Okresního soudu Hradec Králové v době první 

Československé republiky, jež jsou zároveň jádrem badatelského přínosu autorky. Výklad zde 

obsahuje proces, tj. průběh soudního řízení, počínaje jeho zahájením, přes vlastní soudní 

jednání až po rozhodnutí, opravné prostředky a dále rozbor významnějších okruhů působnosti 

Okresního soudu v Hradci Králové v oblasti občanského a trestního práva. Závěr práce pak 

vcelku obeznale sumarizuje zjištěné poznatky a zařazuje je do širšího kontextu dané doby.



Předloženou diplomovou práci zakončuje seznam použitých pramenů a literatury, 

seznam zkratek a zajímavý komplet obrazových a textových příloh, jež v některých případech 

značně  přesahují zadání atestačního úkolu. Po celkovém posouzení heuristiky, kritiky a 

interpretace je patrné, že Bc. Lucie Tichá splnila požadavky kladené na tento typ prací, 

přinesla dílčí obohacení existujících poznatků ze zkoumané problematiky a její text tak lze 

doporučit k obhajobě.

V Praze, dne 7. června 2011
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