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Diplomantka si za cíl své bakalářské diplomové práce vytkla provést na dosud 

badatelsky nezpracovaném archivním materiálu sondu do trestní perzekuce 

homosexuálního chování v období nacistické okupace českých zemí. Z pohledu 

diplomantky měl tento cíl především ten význam, že jí umožnil seznámit se se základy 

praktické archivní práce, z pohledu širšího bádání o dějinách homosexuality v českých 

zemích pak ten význam, že umožnil rozšíření korpusu trestních spisů, které tím, že je 

známo jejich archivní dochování a umístění, lze využít pro další výzkum.

V první části své práce diplomantka na základě sekundární literatury shrnuje 

právní rámec, kterým se za první republiky a protektorátu řídila perzekuce 

homosexuálního chování, poznatky o hnutí sexuálních menšin za první republiky a o 

každodennosti pražské homosexuální subkultury. Autorka byla limitována dosti 

úzkým okruhem dostupné sekundární literatury, což se projevuje tím, že necítila 

nutnost přístupu syntetizujícího poznatky z řady různých zdrojů, a namísto toho 

víceméně zkopírovala strukturu, řazení témat, argumentaci atd. prací, z nichž čerpala. 

Podle mého názoru mohla být tato část stručnější, také bych býval uvítal v některých 

případech preciznější formulace. Je však vidět, že autorka ke studiu kontextu 

konkrétních případů, s nimiž pracovala, přistoupila velmi svědomitě.

Popis těchto konkrétních případů autorka zahajuje stručným objasněním 

postupu archivní práce. Již při svém prvním kontaktu s archivem byla nucena se 

zorientovat v poměrně složité struktuře a vzájemných vztazích evidenčních pomůcek 

z provenience státního zastupitelství a soudu – tuto průpravu považuji za cennou 

zkušenost, kterou si z této práce odnáší do budoucna. Z celkového počtu 17 spisů, o 

které žádala, se dochovalo a bylo jí předloženo 6 spisů (tato skutečnost výmluvně 

ilustruje to, že korpus výzkumně využitelných spisů se nerozšiřuje snadno). Autorka u 

každého spisu shrnuje základní údaje o dotčené trestní věci, přičemž u dvou spisů, 

které jsou poněkud bohatší na pravé i nepravé ego-dokumenty, si všímá podrobněji 

těchto typů pramenů.

Konečně autorka tyto dílčí případy podrobuje analýze, při níž navzájem mezi 

jednotlivými případy porovnává několik rysů a pokouší se vyvodit obecnější závěry. 

Její výsledky se v podstatě shodují s tím, k čemu již dospělo dosavadní bádání 

v dějinách homosexuality, tj. především ke zdůraznění rozdílné motivace starších a 

mladších partnerů v homosexuálních stycích. Z metodického hlediska považuji tuto 

analýzu za poněkud netransparentní a intuitivní (je založena především na celkovém 



diplomantčině dojmu, jak jej nabývala postupně při studiu spisů, sledovaná kritéria 

nejsou dopředu formulována, chybí zde odkazy na konkrétní pramenný materiál), což 

však neznamená, že by se o analýzu nejednalo. 

Velmi cenné jsou přílohy diplomové práce, v nichž autorka uvádí výpis 

z evidenčních pomůcek, které v archivu procházela. 

Pokud jde o jazykovou úroveň práce, vyskytují se v míře nikoli zanedbatelné, 

ale ani nijak závratně vysoké, různé pravopisné a gramatické chyby, které však nemají 

vliv na možnost porozumění obsahu. O tom, že v některých případech nejsou 

autorčiny formulace příliš precizní, jsem se již zmínil.

Požadavky na formální úpravu, dodržování citačních norem, odkazy a 

bibliografii jsou podle mého názoru z drtivé většiny splněny. Vzhledem k tomu, že 

v úvodních pasážích diplomantka pracovala s omezeným okruhem sekundární 

literatury, mohla v poznámkovém aparátu s výhodou zvolit formu zkráceného

bibliografického odkazu. A konečně, v seznamu literatury je u Schindlerovy práce o 

Čeřovském patrně omylem přidán údaj o tom, že se tato studie nachází v kolektivní 

publikaci „Miluji tvory svého pohlaví“, čemuž tak není (byla publikována v časopise 

Souvislosti, jak autorka správně uvádí před oním mylným údajem).

Celkově se i přes dílčí výtky, které jsem uvedl, domnívám, že se autorce 

podařilo naplnit cíle, s nimiž k práci přistupovala a které formulovala v jejím úvodu. 

Práci hodnotím známkou C (dobře) a doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze dne 18. ledna 2014 ...............................................................

PhDr. Jan Seidl, Ph.D.


