
Resumé  

 

Politické procesy v 50. letech v Československu – případ Babice 

 

 Účelem této práce je popsat politické procesy v širších souvislostech a detailně 

pojednat o jednom z největších monstrprocesů – o případu Babice. V předkládané práci je 

zmapován politickohistorický vývoj v poválečném Československu až do převratu v roce 

1948, analýza klíčových právních norem přijatých po Únoru, na základě kterých bylo možné 

konat politické procesy, klasifikace politických procesů a podrobný rozbor babického 

případu.  

 Práce je systematicky členěna do tří kapitol. První kapitola je rozdělena na dvě 

podkapitoly. V první podkapitole je pojednáno o politické situaci v poválečném 

Československu, utváření první poválečné vlády a postupném uchopení moci komunistickou 

stranou, což vyvrcholilo v únoru 1948 ve státní převrat. Druhá podkapitola se věnuje 

zásadním změnám v právním řádu a justici, z nichž nejpodstatnější byly ty normy, které se 

staly základem pro konání politických procesů.  

 Druhá kapitola obsahuje charakteristiku politických procesů, popis mechanismu na 

jejich výrobu, včetně orgánů, které měly na jejich konání rozhodující vliv. Následuje dělení 

politických procesů podle okruhu osob, proti kterým byly namířeny. 

 Nejobsáhlejší částí celé práce je kapitola třetí, ve které je analyzován konkrétní případ 

– Babický proces. Kapitola je rozdělena do osmi podkapitol. V první z nich jsou zmapovány 

příčiny babické tragédie. Následující podkapitola se věnuje především formování protistátních 

skupin. Ve třetí podkapitole je popsán případ střelby v babické škole na základě oficiálních 

dobových pramenů. V následující podkapitole je o této verzi polemizováno a uvažováno nad 

nejasnostmi. Dále je vyobrazen způsob vyšetřování a příprava samotného monstrprocesu. 

V procesu bylo velké množství osob odsouzeno neprávem, proto je nutné zmínit i 

rehabilitační snahy na konci 60. let. Kapitolu uzavírají úvahy a polemiky o hlavní postavě 

celé akce, Ladislavu Malém, a o vlivu, který měla StB na celý případ.  

 Diplomová práce je zakončena závěrem, ve kterém jsou shrnuty nejdůležitější 

poznatky o hlavní postavě celé akce a o vlivu státní moci na přípravu a vývoj celé akce.  

 


