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Letech, Karel Vaš 
 

Předkládaná diplomová práce svým rozsahem – 89  stran vlastního textu, 
a  99  poznámek  citovaných  pramenů  a  literatury  -  splňuje  formální  požadavky 
stanovené pro tento typ prací.  V zásadě je splňuje, jak bude uvedeno níže, i po 
stránce obsahové.  

Autor  si  za  téma  své  práce  zvolil  právní  a  historické  otázky  spojené 
s problematikou  politických  procesů  konce  40. a  počátku  50. let,  které  se 
rozhodl  pojednat  i  ve  vztahu  k roli  jednotlivce  –  v tomto  případě    vojenského 
prokurátora Karla Vaše. 

  Jedná se o téma, které je předmětem velkého zájmu nejen odborné, ale i 
širší  laické  veřejnosti.  Navíc    je    to  téma  po  roce  1989  znovu  aktuální,  neboť 
souviselo  i  s procesem  vedeným  s Karlem  Vašem  a  je  tedy  součástí  diskuzí  o 
možnostech, jak se právními prostředky vyrovnat s nezákonnostmi v politických 
procesech 50. let.   

  Na zpracování diplomové práce se autor velmi dobře připravil zejména 
tím,  že  prostudoval  poměrně  velké  množství  literatury  (stranou  však  zůstala 
literatura cizojazyčná),  některé edice dokumentů a relevantní  právní předpisy  i 
judikáty.  Nicméně jejich rozdělení v závěru práce je nesprávné a prameny měly 
být  od  literatury  odděleny.  Prameny  a  literaturu  nicméně  ve  vlastním textu 
odpovídajícím způsobem cituje. 

Svoji  diplomovou  práci  autor  rozdělil  na  úvod,  5  obsahových  kapitol, 
které jsou dále členěny na podkapitoly a závěr se seznamem zkratek, pramenů a 
literatury.    Nejprve  se  zabývá  politickým  a  právním  vývojem,  který  podle  něj 
směřuje  k politickým  procesům  konce  40.  a  počátku  50.  let.  To  s sebou  sice 
přineslo určitá zjednodušení, což však autor vyvážil v následující  kapitole, která 
se věnuje jak právním, tak politickým souvislostem procesů včetně jejich 
typologie (ponejvíce odvozené od Karla Kaplana).  Zde mi chybí využití 
například  komparace  s jinými  státy  sovětského  bloku.  V další  kapitole  se  pak 
věnuje institucionálním otázkám., tj. orgánům, které v procesech působily.  

Vlastní  jádro  práce  pak  představuje  poslední  kapitola,  která  se  zabývá 
právě osobou Karla Vaše (zejména na jeho roli v procesu s generálem H. Píkou), 
a to až do období po roce 1989. 

Svojí  prací  prokázal,  že  je  schopen  samostatné  odborné  práce  a  oceňuji 
zejména  snahu  o  formulaci  vlastních  názorů  a  o  zasazení  příslušné  právní 
úpravy do  historického kontextu. Práce splňuje standardy  kladené  na tento  typ 
prací a je možno ji doporučit obhajobě.  

 
 
V Praze dne 5. května 2017 
 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc  
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