
Michaela Boučková, Mimořádný lidový soud v Litoměřicích 1945-1948. Rozbor „představení“ 

Heinricha Jöckela v soudní síni, Praha 2016 

Jako vedoucí práce bych chtěla úvodem posudku velice ocenit aktivní přístup paní autorky 

k tvorbě její bakalářské práce. Prapůvodním tématem, s nímž přišla, byly soudy a katovské 

řemeslo v raném novověku v Litoměřicích. Přestože této zajímavé tématice věnovala hodně času, 

nepodařilo se najít uspokojující dokumentaci zpracovatelnou ve formě bakalářské práce. Na to 

paní Boučková sama od sebe hledala nové téma, které se jí podařilo najít v daleko zajímavější a 

nám bližší, plus dosud neodkryté historii lidových soudů s nacisty po druhé světové válce 

v Litoměřicích. Zcela samostatně se pustila do rozsáhlého archivního výzkumu jak v SOA 

Litoměřice, tak v Archivu Památníku Terezín, kde prošla neobvykle velké množství materiálu a 

sama z něj dokázala vytřídit reprezentativní a pro bakalářskou práci zpracovatelný fond týkající 

se procesu s významnou nacistickou postavou, velitelem Malé Pevnosti v Terezíně Heinrichem 

Jöckelem, doplněný o procesy a výslechy jeho spolupracovníků a svědků jeho činnosti. Autorka 

však nezůstala jen u archivního materiálu, nýbrž se zaměřila i na dobový tisk, představující tento 

proces čtenářům, aby vystopovala způsoby jeho argumentace a propagandy v době velké 

protiněmecké poválečné kampaně. To vše doplnila bohatou literaturou. Už tento výčet činnosti a 

bohatý archivní výzkum stačí k tomu, aby práce paní Boučkové byla hodnocena jako velice 

přínosná a po všech stránkách převyšující běžnou úroveň bakalářských prací. 

Vlastní téma autorka rozdělila do několika kapitol, v nichž nám odkrývá prostředí a pozadí 

lidových soudů, zvláště pak situace v Litoměřicích těsně po válce. Cenný je její přehled rozsudků 

Mimořádného lidového soudu v Litoměřicích a popis jejich průběhu, který nám dává představu o 

tehdejším dění a zacházení s odsouzenci. Nejdůležitější část práce je věnována osobě Heinricha 

Jöckela, přelíčení jeho procesu, svědectvím proti němu a zvláště pak pohledu na celý soudní 

proces. Autorka si k jeho pochopení a k proniknutí do děje zvolila velice zajímavý 

metodologický přístup, a to dramaturgickou analýzu dle modelu sociologa Ervinga Goffmana. 

Svůj záměr a důvody popsala ve vynikající kapitole věnované metodologii, kde význam 

dramaturgické intepretace vysvětlila, aby ho potom s úspěchem použila v analytické části na 

příkladu rozboru „divadelniho“ soudního procesu s nacistou, díky čemuž dokázala přesně 

postihnout projevy aktérů i tisku při tomto procesu. Tento přístup považuji za velmi odvážný, 

novátorský a chvályhodný. 

Autorka odkryla ve své bakalářské práci dosud zcela neznámou historii poválečných Litoměřic, 

poradila si s velkým množstvím archivního materiálu a tvůrčím způsobem se zhostila analýzy 

hlavního bodu práce, totiž soudního procesu s Jöckelem. Dosavadní historické bádání významně 

obohatila a zamýšlí se nad jeho dalším rozvedením v magisterské práci. Z těchto všech důvodů 

práci doporučuji po literárních a jazykových úpravách k publikaci. Bakalářskou práci paní 

Boučkové považuji za více než splňující nároky na tuto kvalifikační studii, k obhajobě ji 

doporučuji a hodnotím ji známkou výborně. 
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