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Posudek oponenta na rigorózní práci Mgr. Magdy Stárkové „Protektorátní vláda 

v systému správy Protektorátu Čechy a Morava“ („The Protectorate Government in the 

administration system of the Protectorate of Bohemia and Moravia“) 

 

Psát o méně slavných obdobích našich dějin je vždy těžší než se věnovat periodám 

vrcholného rozmachu našeho národa. Obzvláště to platí o době Protektorátu Čechy a Morava, 

kdy český národ zápasil o holé přežití a mnoho nechybělo, aby jej potkal osud Židů. Přesto 

téma nacistické okupace a protektorátního režimu přitahovalo a přitahuje zájemce o 

zpracování. Mnohé už bylo o této problematice napsáno, ne vždy však s patřičnou dávkou 

objektivity. Protektorát a jeho dějiny byly často předmětem mocenské manipulace a 

tabuizování. Věřme jen, že už je to záležitost minulosti. 

Jedním z těch, kteří se protektorátní tematikou dlouhodobě zabývají, je Mgr. Magda 

Stárková. Ve své rozsáhlé rigorózní práci navazující na práci diplomovou se zaměřila na 

postavení protektorátní vlády v systému autonomní správy Protektorátu Čechy a Morava a její 

vztah k nacistickému okupačnímu aparátu. Velkou pozornost věnovala také činnosti vlády 

protektorátu v jednotlivých obdobích okupace, její spolupráci s odbojem i kolaboraci 

s nacisty. Před autorkou přitom stál nelehký úkol. Ten vyžadoval kombinovat 

právněhistorické a obecněhistorické metody zkoumání, odpovědně přistoupit k heuristice a 

nepodlehnout předpojatým argumentům politické provenience a moralizování o době, která 

vháněla lidi do neřešitelných situací. 

Mám za to, že se autorka s úkolem, který si předsevzala, vyrovnala velmi dobře. 

Vyváženým a objektivním způsobem charakterizovala organizaci, působnost a činnost 

protektorátní vlády v celém okupačním období. Se znalostí věci popsala její vztahy 

k jednotlivým článkům říšské správy, která byla od počátku okupace v dvojkolejném 

správním systému zavedeném Němci v protektorátu složkou určující. Správně vystihla i její 

místo v soustavě autonomních orgánů a rozebrala též důvody, které po uskutečnění 

Heydrichovy správní reformy vedly k pohlcení veškeré autonomní správy správou říšskou. 

S patřičnou dávkou citu a bez zbytečného moralizování zachytila cestu, jak se pod tlakem 

okolností stala vláda protektorátu poslušným nástrojem realizace nacistických záměrů. 

Pozitivní je, že přitom dokázala odlišit různou míru zapojení jejích členů do kolaboračního 

procesu, a vylíčila důvody, proč se od ní i od prezidenta Háchy nakonec distancoval 

zahraniční odboj, který s ní původně spolupracoval. Závěr práce pak autorka věnovala období 

totální války a marným pokusům nacistických špiček o dohodu s protektorátní politickou 

reprezentací, resp. se západními spojenci. 
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Připomínku k předložené práci lze vznést jen jednu. Týká se použitých zdrojů. 

Autorka pominula dvě základní monografie o protektorátu: Gebhart, J. – Kuklík, J.: Velké 

dějiny zemí Koruny české 1938-1945, sv. XV a, b, Praha-Litomyšl 2006-2007 a Mastný, V.: 

Protektorát a osud českého odboje, Praha 2003. Posledně jmenovaná práce poněkud 

modifikuje dosavadní pohled na problematiku kolaborace a odboje. Podle ní šlo 

v protektorátu na jedné straně o hospodářskou spolupráci českých a německých podnikatelů, 

která byla částečně oboustranně výhodná, a na straně druhé o politický boj mezi vlastenecky 

smýšlejícími Čechy a německými okupanty. 

Z hlediska jazykového a formálně technického má práce výbornou úroveň. Pečlivost 

autorky prozrazuje důkladně vedený poznámkový aparát a dvě přílohy (přehled 

protektorátních vlád a soupis důležitějších právních předpisů vydaných protektorátní vládou), 

které vhodně doplňují hutný a přehledný text. 

Celkově je možné říci, že rigorózní práce Mgr. Magdy Stárkové je zdařilé dílo, které 

splňuje požadavky kladené na rigorózní práce. Rád ji doporučuji k obhajobě. Při obhajobě 

nechť se rigorózantka zaměří na srovnání Protektorátu Čechy a Morava s ostatními 

německými okupačními systémy a pak na proces s protektorátní vládou. 

 

 

Praha, 27. 6. 2011                                                      Doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 

 


