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Průběh akce „Kameny“ a příběhy jejích obětí 

Bakalářská práce 

 

Práce Anny Ježkové se zabývá dle svého názvu akcí „Kameny“, je tedy spjata se situací po 

únoru 1948 a se státní hranicí. Struktura práce nejdříve představuje politický kontext do roku 

1948, následně se věnuje samotné akci „Kameny“ a závěrečný soubor kapitol se věnuje 

konkrétním příběhům pěti obětí.  

Autorka věnuje politickému kontextu poměrně hodně prostoru (při reálných 52 stranách textu 

je kapitola kontextu mezi stranami 11 až 28). Nepřináší v tomto úvodu nic nového a je poměrně 

rozsáhlým opisem situace, navíc, ne zcela reflektujícím samotné téma práce – očekával bych 

přinejmenším pohled na fenomén státní hranice, který se obecněji ve vývoji zmíní až od strany 

24, přičemž se věnuje spíše emigraci, nežli stavu státní hranice.  

Následně je zpracována kapitola o samotné akci „Kameny“ a autorka pokračuje pěti 

konkrétními osudy. V jejich případě ovšem nepřekročila hranici popisnosti daných osudů, 

nepostupovala např. metodou srovnání výpovědí jednotlivých případů. Na druhé straně se 

věnovala práci s primárními archivními prameny v rámci ABS, což je třeba ocenit. Bohužel, 

právě práce s tímto typem pramene předpokládá kritický srovnávací přístup, kterého se práci 

nedostává.  

Závěr pak dle mého názoru nesplňuje kritéria kladená na podobný typ práce, neboť autorka 

z velké části opakuje jen v obecnějších tezích konkrétní osudy (Prošvic, Hnátek, Šikola, Dušnic, 

Minařík). Obecnější závěr se týká toho, že autorka vyvodila z případů, že „jde poznat, zda se 

jednalo o skutečné převaděčské skupiny nebo o agenty StB. Opravdoví převaděči si za své 

služby účtovaly desetitisícové částky.“ Jedná se o zajímavé zjištění – jistě však není jediným 

možným identifikátorem rozdílů mezi StB a převaděči. Stejně tak jediný obecnější závěr: „Lze 

soudit, že „Kameny“ byla jednou z nejzákeřnějších akcí, kterou příslušníci StB vytvořili.“ není 

zcela postačujícím zobecněním práce bakalářské úrovně. 

Autorce lze též vyčíst množství pravopisných chyb – bezchybnost v této oblasti by měla být 

pro vysokoškolského studenta předpokladem práce, nikoliv fatálním problémem… Stejně tak 



styl práce je v některých pasážích více než kostrbatý – např. „Provokatérské akce se začaly 

realizovat již před druhou světovou válkou a to v zemích Sovětském svaze.“ Podobně jsou 

k nalezení „překlepy“ i v některých jménech – např. lidovecký politik se jmenoval Plojhar, 

nikoliv Plouhat… 

Při zhodnocení všech výše uvedených výtek oceňuji autorčinu práci s primárním pramenem, 

snahu zasadit téma do obecnějšího vývoje a zmapování konkrétních osudů. Jakkoliv jsem váhal 

doporučit práci k obhajobě, nakonec tak činím, přičemž navrhuji hodnotit práci jako dobrou. 
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