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Téma vězeňství  na konci čtyřicátých a v padesátých letech 20. století v 

Československu jako předmět výzkumu není námětem novým. Mělo své místo v čs. 

historiografii a také v publicistice již v letech 1968–1969 a poté hlavně po listopadu roku 

1989. Studentka Petra Nováková se nicméně pohroužila do problematiky z velké části nové, 

neprobádané a nelehké, totiž zaměřila se osoby působící v roli dozorců vně mříží a ostnatých 

drátů v československých vězeňských zařízeních.  

 

Česká historiografie za posledních dvacet let ušla na poli studia vězeňství v 

Československu po roce 1945 poměrně dlouhý úsek. Dlouhodobě se tématu věnuje řada 

historiků v různých institucích, na prvním místě bych jmenoval pracovníky Kabinetu 

dokumentace a historie Vězeňské služby ČR a historiky Slezského ústavu v Opavě. Nicméně i 

tato bakalářská práce ukazuje, že téma vězeňství v Československu po roce 1945 není zdaleka 

vyčerpané a i nadále je co objevovat a co komparovat nejen v rámci Československa. Vedle 

personálních spisů vězeňských dozorců z Archivu bezpečnostních složek autorka využila řadu 

titulů z publikované literatury, a také elektronické prameny.  

 

Práci rozdělila Petra Nováková na několik velkých částí. V první části se autorka 

zabývá politickým vývojem v Evropě po druhé světové válce a politickým vývojem v 

Československu do roku 1952. Právě pro osvětlení širších souvislostí se ukázalo jako vhodné 

podat výklad o československém vězeňství na pozadí stručného nástinu mezinárodních a 

vnitropolitických událostí konce čtyřicátých a průběhu padesátých let, byť v poněkud 

zjednodušující podobě. Domnívám se, že autorka právě pro lepší přehlednost oddělila 

mezinárodně politický vývoj od politického vývoje v samotném Československu. Další část 

práce se již věnuje vývoji československého vězeňství v letech 1945–1952. 

 

Autorka práce se zabývá legislativními změnami ve vězeňství po roce 1945, dále 

čtenáře seznamuje s obdobím, kdy vězeňská zařízení spadala pod několik ministerstev. Velmi 

stručně si všímá vyšetřovacích věznic Státní bezpečnosti i táborového systému na 



československém území. Správně upozorňuje na jev, kdy lidé byli kriminalizováni za své 

chování, resp. přesvědčeni či třídní příslušnost, což bylo i v rozporu s ústavou z května 1948. 

Nejdůležitější částí bakalářské práce je kapitola věnovaná vybraným příslušníkům SVS. 

V poslední kapitole se Petra Nováková zaměřila na publikované vzpomínky bývalých 

politických vězňů a jejich subjektivní reflexi vztahů mezi nimi samotnými a příslušníky SVS.   

 

Domnívám se, že struktura byla zvolena vhodně a napomohla nejen k přehlednosti, ale 

zabránila opakování některých skutečností a informací na místech, která by k tomu při jiném 

přístupu přímo sváděla. 

 

V prvních částech práce Petra Nováková nepřichází se žádnými převratnými 

zjištěními. Hlavní přínos vidím v tom, že autorka umně využila závěrů z již vydaných 

publikací a konfrontovala teze jednotlivých autorů. Jde o zasvěcený pohled autorky na 

zvolenou problematiku.  

 

V případě další kapitoly, v níž se Petra Nováková zabývá jednotlivými typy 

vězeňských zařízení i jednotlivými skupinami vězňů v nich umístěných, se domnívám, že by 

bylo dobré ujednotit terminologii. Někde se hovoří o politických vězních, v dalším případě o 

protistátních vězních a na jiném místě tzv. státně bezpečnostních vězních (str. 38, 39, 41). Po 

několikaletém výzkumu dané problematiky si myslím, že i teze o vlastních morálních 

zákonech politických vězňů uvnitř vězeňských zařízeních (kterou jsem ve svých textech 

citoval i sám) bude v blízkém budoucnu nově interpretována.  

 

Kapitoly o vězeňských dozorcích patří v této bakalářské práci k těm nejzajímavějším. 

Myslím si, že by bylo napříště dobré blíže specifikovat, jakou cestou došla autorka práce k 

výběru právě těch vězeňských dozorců, jimiž se zabývá. Zdali byla určena nějaká kritéria 

výběru, nebo jde o náhodný vzorek dozorské populace. S tím by jistě i souviselo, v jakých 

typech vězeňských zařízeních jednotliví dozorci pracovali, a proč tomu bylo právě tak. A v 

této souvislosti se nabízejí i další otázky.  

 

Co považuji za velmi důležité – autorka práce využívá dokumenty provenience 

bývalých bezpečnostních složek komunistického režimu k popisu sociálního prostředí aktérů 

a téma perzekuce zůstává upozaděno. Jsem přesvědčen, že tento typ pramene se v dohledné 

době stane významným např. i na poli sociálních dějin, v sociologii apod. Nicméně v případě 



archivních pramenů provenience bývalých bezpečnostních složek je důležité neustálé 

přemýšlení a rozvažování při studiu každého konkrétního dokumentu (a snad u personálních 

spisů to platí ještě více). Nemyslím, že je vhodné z jednoho dokumentu (v daném případě 

např. z životopisu v personálním spisu) vycházet při psaní životopisů jednotlivých aktérů. I 

jednotlivé části personálního spisu každého pracovníka vznikaly v nějakém prostředí, kde 

významnou roli mohly hrát i jiné aspekty života vězeňských dozorců (např. nepřízeň 

nadřízeného při psaní posudku apod.). Velmi dobrým nápadem bylo srovnání podmínek 

přijetí dozorců do vězeňské stráže po roce 1918 a po druhé světové válce.  

 

Podle mého názoru je autorka práce velmi dobrá tam, kde věnuje pozornost 

konkrétním skutečnostem a opírá se i o archivní zdroje, byť jednotlivé podkapitoly mají 

různou kvalitu a vypovídací schopnost. Rovněž se nebojí vyslovit vlastní názor, neschovává 

za mínění jiných. To považuji za veliký klad práce. Na druhé straně se na některých místech 

dopouští přílišné generalizace na základě prostudování několika personálních spisů. Ne 

všechny závěry lze, podle mého, aplikovat na celou příslušníky SVS jako celek. Přiznám se, 

že si nejsem úplně jist tezí v závěru o tom, že „byli pouze figurky [dozorci] v obrovském 

systému represe“. Ale to by bylo další velké téma, např. pro magisterskou práci.  

  

Výše uvedené teze  uvádím spíše proto, aby autorce pomohly v jejím dalším odborném 

růstu.  A i přes výše uvedené soudím, že práce Petry Novákové převyšuje požadavky, které 

jsou kladeny na bakalářskou práci. Proto práci doporučuji k obhajobě. 

Hodnocení – výborně 

 

V Čelákovicích 10. června 2013 

         

Mgr. Tomáš Bursík 

 


