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Celkové hodnocení (slovně) 

 
Jakub Krása si za téma své bakalářské práce zvolil venkovní služebnu německé tajné 

státní policie v Kladně v době druhé světové války, tedy téma, které není dosud monograficky 
zpracováno. Autor se do zkoumání zvolené tematiky pustil s nevšedním nasazením, což se 
v konečném důsledku projevilo i na výsledné podobě práce. I když téma kladenského gestapa 
není patrně stále ještě beze zbytku vyčerpáno, Jakubovi Krásovi se dle mého názoru jeho 
záměr podařilo naplnit. 

Autor při psaní práce vycházel z poměrně široké pramenné základny – vedle 
dosavadní odborné literatury studoval archivní fondy uložené v Archivu bezpečnostních 
složek, v Národním archivu, ve Státním oblastním archivu v Praze a ve Státním okresním 
archivu v Kladně. Práci s těmito prameny oceňuji mimo jiné proto, že Jakuba Krásu od jejich 
studia neodradila ani jazyková bariéra. Domnívám se, že autor dokázal tyto prameny 
interpretovat způsobem odpovídajícím požadavkům, jež jsou kladeny na bakalářskou práci. 
Na druhé straně je i dostupnost pramenů pro Krásovu práci určitým způsobem limitující – její 
podstatnou část autor věnuje osobnosti prvního velitele kladenského gestapa Haralda 
Wiesmanna, zatímco o jeho nástupcích se toho příliš nedozvíme, jelikož prameny k jejich 
činnosti i životopisu chybí. Obdobné je to i se zaměřením na nejvýznamnější akci 
kladenského gestapa – vypálení Lidic, jelikož tato událost (na rozdíl od ostatních akcí této 
služebny) je zmapovaná z řady pramenů. Autor se snažil vycházet z dostupné odborné 
literatury, nicméně v některých ohledech již bádání poněkud pokročilo (mám na mysli 
například časopisecké studie Jana Vajskebra a Petra Kaňáka o jednotkách SS na území 
protektorátu, které by autorovi pomohly zasadit činnost kladenského gestapa a osudy jeho 
příslušníků do širšího kontextu). Některé autorovy psychologické úvahy mohou působit 
sympatickým dojmem, nicméně dle mého názoru představují přesah do jiných 
společenskovědních oborů (psychologie, filosofie). Na druhou stranu je však potěšující, že 
konkrétní historická osobnost dokázala přivést autora k zobecňujícím úvahám a že zaobírání 
se postavou Haralda Wiesmanna nepředstavovalo pro Jakuba Krásu pouze povinnost za 
účelem splnění studijních povinností. Je třeba též ocenit obrazovou přílohu. 

Práci i přes tyto drobné výhrady doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
V Praze, 22. května 2017      PhDr. Petr Koura, Ph.D.     
     
 
 


