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 Bakalářská práce kol. Novotné je věnována aktuálnímu a v české historické literatuře 

stále nedostatečně vytíženému tématu. Kolegyně se v ní pokusila o rekonstrukci životních 

osudů jednoho z mnoha konfidentů gestapa a o zamyšlení nad tím, jakým typem udavače byl 

(zde se opřela především o klasifikaci J. Šolce). Při výběru rozporuplné osoby J. Veselého 

měla nepochybně šťastnou ruku (snad by se ovšem na tomto místě měla spíše ještě ocenit 

příkladná práce archivářů, kteří studentku nezištně pomohli nasměrovat k zajímavému 

materiálu). 

 Základní část práce je vystavena především na nedávno zpřístupněném archivním 

fondu, zatímco práce s dobovým tiskem je spíše deklarována (je také škoda, že do vzorku 

poválečného tisku kolegyně nezahrnula i sociálnědemokratické Právo lidu). Využit byl také 

školní almanach. Jakkoliv některé další prameny zůstaly ležet ladem (např. antropolog by se 

pokusil o provedení narativních interview s Veselého syny, historik i antropolog by pak zvážili 

možnosti studia školních kronik apod.), vlastní archivní výzkum byl velmi pracný a sl. 

Novotná dokázala zachovat od materiálu, který vznikal za různým účelem, potřebný kritický 

odstup. Vlastní empirickou část bych označila za zdařilou, vznikl skutečně plastický obraz o 

činnosti a myšlení J. Veselého, i když se domnívám, že kolegyně mohla věnovat ještě širší 

pozornost společenskému pozadí, na němž byla zahájena jeho vyšetřování. 

 Ve druhé, přípravné části autorka pěkně vystihla cíle své práce, představila archivní 

fond, s nímž pracovala, politické okolnosti jeho vzniku (citelně však postrádáme díla o 

retribučním soudnictví) a správně vybrané metody. Jisté rezervy vykazují naopak kompilační 

historické úvody, kde se autorka mohla opřít ještě o další významné odborné tituly, jakkoliv 

ty základní v práci nescházejí. Rušivě působí i to, že se někde opakují všeobecně známá fakta, 

zatímco by mělo jít spíše o hlavní charakteristiku dob směrem k vybranému problému 

konfidentství. Přičtěme to však jisté pochopitelné nezkušenosti mladé autorky. Naopak 

pozornější čtení by pomohlo odstranit některé drobné chyby. Za zvláště nepěkné pak 

považuji ztotožnění odborné literatury s písemným pramenem (s. 21, s. 30). 

 Závěrem je tak možné konstatovat, že kolegyně předložila velmi časovou a pracnou 

bakalářskou práci, jejíž hlavní síla spočívá na v mnoha ohledech příkladném rozboru 

materiálů z jedinečného a dosud neprobádaného archivního fondu. Naopak práci 

s historickou literaturou bude třeba ještě na magisterském stupni vylepšit. Práci hodnotím 

jako výbornou v nejhorším bodovém pásmu až velmi pěknou velmi dobrou. 
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