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Resumé 

 

Název práce: Politické procesy v 50. letech 

 

Účelem mé práce je popsat politické procesy v souvislostech. To znamená popsat vývoj 

politické situace, vývoj právního řádu, politické procesy samotné, rehabilitaci a 

současný pohled na fenomén politických procesů. 

 

Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se zabývá komplexním pohledem na 

politické procesy, ovšem nejenom na procesy samotné. Zejména se soustředí na právní 

řád, vývoj justice, pozadí politických procesů, metody používané při výrobě procesů, 

typy procesů a vliv na společnost. Kapitola je rozdělena na sedm podkapitol. Tyto 

podkapitoly popisují právní řád, perzekuci, politické procesy (obecně), druhy 

politických procesů, činnost sovětských poradců, metody vyšetřování včetně přípravy 

procesů a justici. 

 

Druhá kapitola se zabývá pojmem trestu, jeho aplikací a výkonem. Tuto kapitolu tvoří 

tři podkapitoly. První podkapitola se soustředí na trestné činy a druhy trestů. Druhá 

podkapitola je zaostřena na trest smrti a třetí podkapitola vysvětluje výkon trestu (trestu 

smrti a trestu odnětí svobody). 

 

Třetí kapitola se zabývá procesem s Karlem Kutlvašrem. Zde bych rád ukázal na 

mechanismus procesu vedeného proti konkrétní osobě. Informace o tomto procesu byly 

získány z knih a dalších dokumentů. Tato kapitola je rozdělena do čtyř podkapitol. Tyto 

podkapitoly pak ilustrují život generála Karla Kutlvašra, samotný proces s ním, a také 

jeho pozdější rehabilitaci. 

 

Čtvrtá kapitola rozebírá život pana Jaroslava Karla, žijícího pamětníka pobytu v 

komunistických lágrech (věznicích, táborech). Pan Karl mi své zážitky osobně vyprávěl. 

Je mu 83 let a stále žije v Klatovech, městě na západě Čech. Tato kapitola je rozdělena 

do čtyř podkapitol a ty jsou zaostřeny právě na život pana Karla. 
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Pátá kapitola je věnována vývoji a průběhu rehabilitace. Rehabilitace je úzce spojená 

s procesy a věrně je následuje. Tato kapitola je tvořena ze sedmi podkapitol. 

Podkapitoly se koncentrují na práci rehabilitačních komisí (Barákovy komise, 

Kolderovy komise, Barnabitské komise, Pillerovy komise a Kempného komise). 

Polednový vývoj v roce 1968 je rovněž velmi důležitý, a je mu proto věnována 

konkrétně čtvrtá podkapitola. 

 

Poslední, šestá kapitola, se zabývá určitou reminiscencí do současnosti. Je to jakýsi 

specifický pohled na zločiny komunismu po Sametové revoluci v roce 1989. Tato 

kapitola není členěna do žádných podkapitol. 

 

Hlavním cílem této práce bylo poskytnout čtenářovi dostatek důležitých informací o 

politických procesech. Domnívám se, že cíle bylo dosaženo. 


