
 
 

Oponentský posudek na bakalářskou diplomovou práci Marie Novotné na téma „Konfident 
gestapa Josef Veselý (*23. 5. 1917 - + ?) 

 
 
 

Bakalářská práce kolegyně Novotné si vytkla za cíl „rekonstruovat životní příběh a 

konfidentské aktivity Josefa Veselého... v kontextu první a druhé republiky, protektorátního 

období, poválečného výboje, poúnorového vývoje až k počátkům normalizace.“ Hned 

v počátku posudku bych ráda předeslala, že je dobře, že práce vznikla v rámci 

společenskovědního, a ne historického modulu. Zabývá se takřka detektivním pátrání po 

osudech konfidenta Josefa Veselého a zkoumá především motivy jeho chování, jeho aktivity a 

životní osudy. 

Autorka si dala velkou práci s rozborem spisů v Archivu bezpečnostních složek, což je velké 

plus práce a její největší přínos. Popisuje sociální zázemí konfidenta Veselého, prostředím 

v němž vyrůstal, rodinné vztahy a politický kontext složitých dob, které prožil za různých 

režimů. Základ práce spočívá v mapování jeho protektorátních aktivit a diplomantka se snaží 

dopátrat, z jakých pohnutek jednal, jak jednal. Stejně tak v poválečném období.  

K tomu je předložen obsáhlý seznam pramenů i literatury. 

V té už na první pohled zarazí absence některých titulů zejména autorů Jana Gebharta či Jana 

Kuklíka /ačkoli 1 Kuklíkova jen studie tam je/, ale i dalších autorů. Právě válečné období, 

k němuž je literatury nepřeberně, je v seznamu literatury zastoupeno málo. 

Tomu pak odpovídá i stručný nástin historických epoch, kterými konfident Veselý prošel – 

z hlediska historické metody práce je velmi zvláštní výběr fakt, která si autorka pro stručné 

charakteristiky etap zvolila – např. u Protektorátu, jehož charakteristice je věnováno necelých 

12 řádek /s. 17 – 18/ – je na čelném místě věnována pozornost „změně jízda po silnicích 

vpravo, kterou přinesl. Co s tím má společného konfidentství? V tak krátkých 

charakteristikách nelze vyzdvihovat zajímavosti, ale podstatné změny a rysy, které období 

charakterizovaly. Nestalo se v té době i leccos podstatnějšího, co vůbec zmíněno nebylo?  

Podobně pro prvorepublikovém období /s. 17/ naprosto bez souvislosti v 9řádkové 

charakteristice zmiňuje, že „Louny se po tomto výrazném okleštění území, (!sic) staly takřka 

hraničním městem.“ 

Chci tím jen upozornit na to, že autorka si při psaní příliš nedokázala zvážit podstatnost a 

nepodstatnost některých faktů. Uvádí zbytečné detaily a přehlíží zásadní rysy. 



V práci jsou i další faktické: např. s. 18 – mezi popravenými v Ruzyni dne 17. listopadu 1939 

nebyli jen studenti, např. Josef Matoušek byl již soukromým docentem historie; 

                    s. 26 – Jan Opletal byl na demonstraci 28. října 1939 pouze postřelen, zemřel 

později atd. atd. 

                a najdeme i snad (???) nepříjemné překlepy jako – abwer místo Abwehr /s. 8/ 

                                                          nebo Karel Kutlšvart místo Kutlvašer /s. 27/ apod. 

 

Práce, kterou si diplomantka dala s ozřejmením Veselého osudů, je velmi záslužná. Zejména 

vysoce bych hodnotila práci s prameny a jistě nemalý čas, strávený nad spisy Archivu 

bezpečnostních složek. Chápu, že vybírala osobu podle „rozsahu spisu“ – v tomto měla 

šťastnou ruku, že narazila na osobnost opravdu kontroverzní a zajímavou z hlediska možností 

hodnocení. 

Z hlediska historika bych však vytkla práci se sekundární literaturou, která nebyla dostatečně 

zpracována, a pokud jde o prameny, využití právě jen Archivu bezpečnostních složek. 

Ukazuje rovněž na poměrně jednostranný průzkum. Zkusila diplomantka pátrat na lokální 

úrovni – státní okresní či státní oblastní archiv? Co tam se ví nebo snad uchovalo o akcích a 

institucích, kde se Veselý angažoval? Co nějaké místní kroniky apod.? 

Ačkoli na první pohled vypadá, že studentka si s bakalářkou dala opravdu detailní práci, o to 

víc zamrzí, že jednoduchých věcí se nedopátrala.  

 

Je např. škoda, že už v názvu práce chybí datum úmrtí. Jednoduchým „vygooglováním“ lze 

zjistit, že agent Josef Veselý zemřel 26. října 1986. 

 

Přes všechny výtky z pozice historika navrhuji práci hodnotit na základě toho, že vznikla 

v rámci společenskovědního modulu, v rozmezí mezi jedničkou a dvojkou. 
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