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 Barbora Nováková se ve své bakalářské práci věnuje tématu, kterému po roce 1989 

čeští historikové věnovali poměrně malou pozornost. Jde o skutečnost překvapivou, protože 

československá žaloba vedená B. Ečerem byla v Norimberku aktivní a nesporně přitížila zde 

souzeným hlavním válečným zločincům, zejména K. Neurathovi. Dále je třeba konstatovat, že 

i v posledních letech vznikly kvalitní práce zahraničních historiků, které zkoumají různé 

aspekty fungování mezinárodního tribunálu. Některé, například velmi důkladná práce 

Richarda J. Overyho, vyšly i v českém překladu. 

 Vzhledem k tomu, že k procesu jako takovému byla publikována řada vydaných 

pramenů a odborných pojednání, není dnes úkolem českých historiků zkoumat činnost 

spojenecké justice jako takové. Bylo by však žádoucí důkladně zpracovat aktivity 

československé žaloby, včetně politických souvislostí její přípravy, role veřejného mínění atp. 

Nováková tedy postupovala tímto směrem, byť vzhledem k charakteru své práce nezamýšlela 

předložit komplexní, syntetické pojednání. 

 Zaměřila se v první řadě na aktivity československé žaloby. Zde vycházela z mnoha 

nevydaných pramenů uložených zejména v Národním archivu a v AKPR. Dále prostudovala 

řadu pramenných edic a odborných prací.  Za nejpřínosnější oddíl práce považuji druhou část, 

ve které se věnuje československé části obžaloby hlavních válečných zločinců. Značnou 

pozornost přitom věnuje šéfovi obžaloby, vedoucímu čs. delegace u mezinárodního 

vojenského tribunálu, gen. B. Ečerovi. Dále se věnuje aktivitám československých žalobců 

v projednávání případů bývalých říšských protektorů von Neuratha a W. Fricka. Zde je velmi 



přesvědčivá a přesná, pokud jde o průběh procesu. Některá tvrzení obžalovaných pak autorka 

podrobila kritice za pomoci pramenů a literatury.  

 Nováková se ovšem, jako každý začínající autor, nevyhnula některým pochybením. 

Především nevěnovala téměř žádnou pozornost širším souvislostem působení čs. žaloby. Není 

například jasné, za jakých okolností vznikla čs. delegace, jaké zadání měl Ečer od 

nadřízených, jak pracoval jeho tým atp. Autorka měla věnovat ještě více času práci 

v archivech, např. ve fondu ministerstva spravedlnosti, či v archivu MZV. Tyto nedostatky 

považuji za poměrně vážné. Podstatně méně zásadní jsou jiná, např. formální pochybení. 

Autorka například čas od času opustí odborný styl. Cituji: „V tomto bodě bych na chvíli 

opustila Ameriku a podívala se na vývoj ve Velké Británii“ (s. 16). Také úvodní (první) část je 

příliš rozsáhlá, úvod k procesu obecně nebylo nutné zařadit v takovém rozsahu.  

 Přes výše uvedené se však domnívám, že Nováková vyhověla nároků kladeným na 

autora BP. Práci doporučuji k obhajobě.             
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