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Vězeňství dnes v soudobých dějinách nepochybně patří k nejdůležitějším badatelským polím. 

Představuje jednak klíčovou instituci, kde se realizovala represe, jednak zrcadlí očekávání, 

která aktéři spojovali s vyloučením a útlakem (ať byl vnímán jako legitimní nebo ne). Na 

konci čtyřicátých let procházelo československé vězeňství zásadní proměnou, která nám 

specifickým způsobem umožňuje reflektovat proměny panujícího režimu, neboť se do praxe 

uváděly nové praktiky kontroly a měnilo se výrazně i sociální složení vězňů. 

Za nejzajímavější považuji zjištění práce, že připravenost dozorců k novým formám represe 

se nebudovala na „zlých“ zájmech zúčastněných osob, nýbrž spíše na jejich lhostejnosti a 

schopnosti exkulpovat se prostřednictvím argumentu, že kdyby nepoužili ostřejších metod, 

udělal by to za ně někdo jiný. Ačkoliv může tato systémová logika působit jako dodatečná 

legitimizace, zdá se, že i v dané době působila jako stimulační faktor k přijímání nových 

forem represe. Na práci bych, za druhé, rád vyzvedl skutečnost, že osobní příběhy dozorců 

jsou velmi pečlivě zasazeny do dobového kontextu – proměn československého vězeňství i 

vývoje v poválečné Evropě, legislativních změn nebo nového institucionálního založení. Za 

třetí je na práci třeba ocenit autorčinu citlivost v nakládání s prameny osobní povahy – 

autorka je nevkládá do robustní předem stanovené šablony (typu prospěchářství nebo 

osobních sklonů k násilí), ale snaží se postihnout souběh vnitřní autenticity a utilitárního 

rozhodování v jednání dozorců. To ji pomáhá vykreslit poměrně plastický obraz životního 

světa dozorců v daném období. 

Pokud bych měl z perspektivy školitele zmínit místa a body, na nichž by autorka v budoucnu 

mohla důkladněji zapracovat, určitě by se jednalo, za prvé, o práci s textem, který je na 

některých místech zbytečně úsečný a zkratkovitý. S jednovětými odstavci se sice občas dá 

plodně pracovat, nesmí se však stávat normou, neboť v tomto případě zbytečně rozbíjejí 



jednotu textu a plynulost čtení. Za druhé pak autorka v úvodních částech možná trochu příliš 

odděluje československý kontext od světového a vytváří tak dojem jejich jisté vzdálenosti až 

oddělenosti, což však na jiných místech sama zpochybňuje. Za třetí pak v citacích vzpomínek 

postupovala někdy trochu kumulativně. Čtenář na těchto místech může postrádat její vlastní 

interpretaci toho, proč aktéři o věci vypovídají tím kterým způsobem. 

V celkovém zhodnocení práce bych nicméně rád zdůraznil skutečnost, že tematickou volbou i 

zpracováním se jedná o kvalitní bakalářskou práci, která se zároveň jistě stane východiskem 

k dalšímu bádání o těchto otázkách – proměnách vězeňství jako celku i způsobech jednání 

dozorců (a vězňů) v kontextu upevňující se komunistické diktatury v Československu. Práci 

rád doporučuji k úspěšné obhajobě a navrhuji její hodnocení jako výborné. 
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