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Školiteľský posudok na bakalársku prácu 

 

Anny Ježkovej: Průběh akce Kameny a příběhy jejích obětí 

 

Anna Ježková sa rozhodla spracovať pomerne známu kapitolu z dejín československej 

Štátnej bezpečnosti nazvanú aj ako akcia Kámen/Kameny. V rámci nej boli vytvorené 

podmienky pre fingovaný prechod československej hranice, po ktorom nasledovalo zatknutie.  

Na úvod je k predloženej práci nutné dodať, že nie je úplne totožná s tým, čo sme si pôvodne 

v dohode so študentkou naplánovali v rámci bakalárskeho projektu. Na základe pôvodného 

plánu, malo popri opise akcie a osudov jej obetí, dôjsť aj k hlbšej analýze ich výpovedí. Sama 

Anna Ježková upozornila na fakt, že obete tejto akcie boli dodatočne vypočúvané aj v 60. a 90. 

Rokoch: Na základe toho sme naplánovali, že by vo svojej práci mala analyzovať aj to, čo 

vypovedali v neskoršom období. Ako sa posunuli či dokonca menili dôrazy na jednotlivé časti 

osobného príbehu vypočúvaných atď.  Žiaľ, kolegyňa sa nakoniec rozhodla pre inú cestu, pre 

potreby bakalárskej práce však stále legitímnu. 

Predložené dielo je poskladané z piatich kapitol. Jadro práce tvoria tri kapitoly, pričom 

prvá je venovaná všeobecnému historickému kontextu tretej republiky, druhá samotnej akcii 

Kámen/Kameny a tretia sa zameriava na osudy vybraných osôb. Okrem toho práca obsahuje aj 

obligátny úvod, záver a zoznam použitej literatúry. V hutnom úvode približuje stav poznania 

a v závere sa žiaľ venuje len vybraným osobným príbehom postihnutých.  

Samotná štruktúra textu je logická a odzrkadľuje hlavné ciele autorky, pričom 

priblíženie konkrétnych osudov obetí akcie má predstavovať pridanú hodnotu k syntetizujúco 

a opisne podaným predchádzajúcim častiam práce. Žiaľ, obsah prvej kapitoly je miestami až 

príliš všeobecný a odťažitý od hlavnej témy, pričom viaceré autorkine tvrdenia vyznievajú 

zjednodušujúco a paušalizujúco. Z textu nie je úplne jasné, prečo venuje toľko priestoru 

priblíženiu základných informácií z politického života tretej republiky. Naopak, druhá kapitola 

je napísaná pomerne jasne a plasticky. Čitateľovi ponúka podrobný popis celej akcie 
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Kámen/Kameny. Čo však pôsobí veľmi rušivo v celom texte, sú rôzne zjednodušenia, štylistické 

nedostatky a preklepy. Neoceňujem ani príliš dlhé citáty. Keďže som mal prácu pred jej 

odovzdaním v rukách, na mnohé tieto nedostatky som kolegyňu upozornil s tým, že v práci je 

potrebné urobiť ešte ďalšie úpravy. 

 Z hľadiska využitej informačnej bázy práce je treba vyzdvihnúť, že autorka preštudovala 

základnú literatúru k problematike a pracovala aj s vybranými primárnymi prameňmi 

uloženými v Archíve bezpečnostných zložiek v Prahe. Jej hlavnou ambíciou bolo okrem 

obligátneho priblíženia akcie doplniť informácie, ktoré sa v prácach Igora Lukesa a Václavy 

Jandečkové nenachádzajú. Pričom hľadal odpoveď na otázku, prečo sa daní ľudia rozhodli 

opustiť územie republiky. Tento zámer sa najlepšie odráža v častiach venovaných príbehom 

obetí. Na škodu veci je, že autorka sa obmedzila len na opis informácií zo zachovaných 

archívnych zdrojov a nepustila sa do výraznejších analýz a ani v závere neupozornila na prínos 

jej výskumu. Hlavnej otázke o motiváciách na opustenie krajiny sa venuje v práci len veľmi 

povrchne a neprináša v tomto smere výraznejšie výsledky. Len opakuje informácie z výpovedí 

zaistených a z dostupnej literatúry.  

Z hľadiska výsledkov práce je pozoruhodný autorkin odhad možných obetí akcie – voči 

doteraz zdokumentovaným 50 odhaduje až 400 – 500 obetí. Jej argumentácia je však 

postavená čisto na mechanickom prepočt a zaslúžila by si zásadnejšiu diskusiu (s. 60). Dovolím 

si tiež zapolemizovať s autorkinou tézou, že najautentickejšie výpovede boli tie prvé, urobené 

po domnelom prechode hranice (s. 10) s tým, že vždy v rámci komunikácie dochádza 

k prispôsobovaniu sa danej situácii.  Na záver si ešte dovolím položiť otázku: ako je to 

s názvom tejto akcie? Prečo sa objavujú dva názvy Kámen a Kameny? 

 Bakalárska práca Anny Ježkovej žiaľ nie je úplne dotiahnutá po argumentačnej ani po 

formálnej stránke. Zároveň ale oceňujem záujem autorky pracovať s primárnymi prameňmi. 

Verím, že na viaceré nezodpovedané otázky nám poskytne odpoveď v diskusii počas obhajoby 

svojej práce. Na základe vyššie napísaného preto navrhujem hodnotiť predložené dielo ako 

veľmi dobré (2).  

 

V Prahe, 13.6.2016 


