Posudek vedoucího práce na diplomovou práci Radka Hlaváčka, Právní formy
politické perzekuce v ČSR v období komunistické totality
Předkládaná diplomová práce splňuje jak formální, tak obsahové
požadavky kladené na tento typ prací na PF UK. Práce má 162 stran vlastního
textu, který se člení na úvod, 5 obsahových kapitol, závěr, seznam uvedených
pramenů a literatury (které člení na právní předpisy, edice, literaturu a
elektronické zdroje) a další požadované části, jako jsou abstrakt a klíčová slova.
Autor si takto široce vymezené téma vybral z vlastního zájmu, což
vysvětluje i v úvodu a chtěl se pokusit se v práci vyrovnat s důležitou součástí
československých (nejen právních) dějin v období po druhé světové válce. Na
zpracování tématu se velmi dobře teoreticky připravil, o čemž svědčí jak rozsah
prostudované literatury a části pramenné základy, tak i počet jejích citací ve
vlastní práci. Kromě vlastní analýzy různých aspektů zvoleného tématu se
pokusil i o kombinaci přístupů několika vědních oborů – obecných dějin, právní
historie a politologie. O tom svědčí zejména úvodní kapitola, která přináší i
některá autorova teoretická zamyšlení jak nad samotným pojmem politická
perzekuce, tak nad širším kontextem pro použití právních předpisů v ní. Na to
ještě navázala druhá kapitola, která analyzovala vývoj v období 1945-1948, kde
autor dovozuje určitou kontinuitu s vývojem po Únoru 1948. Ve vlastních
kapitolách se poté věnuje zejména trestně právní problematice, ale stranou
zájmu neponechává ani perzekuci ekonomickou a majetkoprávní (i když zde by
mohl svá zjištění ještě lépe propojit, když je zřejmé, že řada přístupů se
překrývala). Otázkou též je, zda neměl být ještě větší prostor věnován příkladům
aplikace perzekučních předpisů v jiných oblastech než jen v politických
procesech.
Celkově lze předloženou práci hodnotit jako solidní pokus vyrovnat se
s rozsáhlou materií a zejména oceňuji autorovu snahu zaujímat i vlastní názory a
pracovat s prameny a literaturou. V práce je přes několik drobných připomínek
možno připustit k obhajobě.
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