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Mimořádný lidový soud v Litoměřicích 1945 – 1948.

Rozbor „představení“ Heinricha Jöckela v soudní síni

Životní příběh velitele Malé pevnosti Terezín Heinricha Jöckela je fascinujícím příkladem kariérního 

růstu aktéra nacistického režimu a jeho poválečného pádu. Metodologicky zajímavá je analýza této 

negativní historické postavy autorkou za použití teoretického přístupu sociologa Ervinga Goffmana. 

Pohled na Mimořádné lidové soudy jako na „divadelní představení“ přináší nový přístup 

hodnocení chování aktérů ve vypjatých životních situacích. Aplikace sociologické metody na případy 

nacistických pachatelů je zajímavým příspěvkem do poznání funkce diktatury a jejích představitelů. 

Roky 1945 a 1946 byly pro Jöckela naplněny bouřlivými změnami, které měly vliv i desítky let po jeho 

smrti na nejbližší členy jeho rodiny. V roce 2000, padesát čtyři let po litoměřickém procesu, stanula 

před mnichovským soudem jako svědkyně v procesu s dozorcem Antonem Mallothem také 

„Pinďova“ mladší dcera Elfrieda. Předložená práce je vystavěna logicky a je dostatečně opřena o 

pramennou základnu a dostupnou literaturu. 

Autorka v úvodních větách o retribučním soudnictví však uvedla nepřesné údaje. Retribuční soud 

v Brně zasedl 8. června 1945 na základě retribučního dekretu č. 6/1945, ve kterém byla přesně 

uvedena pravidla pro zřízení retribučních soudů. Nebezpečí lidové spravedlnosti nebylo typické 

pouze pro Brno, ale nutnost zřízení soudů byla požadována z celé osvobozené republiky. 

Československá vláda jednala o zřízení prvních senátů už v roce 1942 a zvláště po teroru druhého 

stanného práva. Informace, že „v největší míře si lid ‚vyřizoval účty‘ s Němci ve Francii“, je zavádějící. 

Pro živelné útoky neexistují statistické údaje a situace v Jugoslávii, Polsku nebo východních oblastech 

SSSR (dnes Běloruska a Ukrajiny) byla neméně dramatická. Z hlediska statistických údajů poválečného 

soudnictví bylo nejvíce pachatelů německé národnosti potrestáno v SSSR, dále v ČSR, PLR a Rakouské 

republice. 

Z hlediska metodologického má práce zajímavé východisko: využití přístupu Erwinga Goffmanna 

„Všichni hrajeme divadlo“, tedy zhodnocení chování Jöckela podle Erwingovy struktury. Problém 

nastal v samotné realizaci, kdy autorčino hodnocení vraha bojujícího o život nemůže být vnímáno jen 

jako „divadlo“. Přesto je přístup k vyhodnocení řady detailů z výpovědí inovativní a inspirativní pro 

hlubší analýzu i za použití dalších výsledků sociální psychologie a sociologie. 

V práci se často vyskytují jazykové nedostatky – výběr: S. 19, byl podepsána; retihabitace x ratihabice; 

s. 20, možně x možno; s. 31 byly souzeni; s. 41, Heinz Jantura x Heinz Jantur; s. 43, Malá Pevnost x 

Malá pevnost; s. 47, noviny informovali x noviny informovaly. Na straně 19 jsou názvy měsíců 

uvedeny jménem a níže číslovkou, obdobně počty dnů na straně 51. Na straně 21 je chybně užita 

spojka „jenž“ (opakuje se i v několika dalších souvětích). Rušivým dojmem pak působí rozdělení textu 

do jednotlivých, i jednovětých odstavců. Na straně 32 jich tímto způsobem vzniklo devět. 

Práce splňuje podmínky pro obhajobu a hodnotím ji stupněm velmi dobře.
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