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Třetímu odboji namířenému proti poúnorovému komunistickému režimu v Československu a 

všemu co s touto problematikou úzce souvisí, např. (provokace StB, apod.) byla v posledních 

letech věnována značná pozornost a to nejen ze strany historiků a publicistů, ale i poučené 

veřejnosti. Je také třeba dodat, že otázka třetího odboje není badateli ani veřejností přijímána 

jednoznačně a nekriticky. Značná část historiků existenci třetího odboje vysloveně 

zpochybňuje, další naopak považují každou zmínku v materiálech z provenience StB za jeho 

doklad. Zatímco jedni tvrdí, že nemá smysl se třetím odbojem vůbec zabývat, protože se jedná 

o okrajovou a bezvýznamnou záležitost, druzí mají tendenci považovat, s mírnou nadsázkou, 

všechny politické vězně za odbojáře. Autorů, kteří by se na tuto problematiku pokoušeli 

podívat objektivně a s nadhledem, však je bohužel stále menšina a je proto třeba přivítat 

každou práci, která se o to pokouší. S potěšením mohu uvézt, že disertace Mgr. Petra Svobody 

do této skupiny patří.  

Práce se zabývá provokacemi StB vůči skupinám, které byly v prvních poúnorových letech 

zapojeny do protikomunistické rezistence. Jádrem práce, ze kterého při popisu, analýze a 

charakteristice tohoto fenoménu autor vycházel, byl popis a charakteristika dvou akcí 

zaměřených proti funkcionářům národně socialistické strany. Vznik a činnost ilegální 

odbojové skupiny „Za svobodu“ a zřejmě největší provokace StB po celé období její 

existence, tzv. „Akce Skaut“ a případ organizačního tajemníka ČSS Josefa Kühnela. Na 

uvedených příkladech pak autor demonstroval konkrétní příklady provokací užívaných StB, 

jejich pozadí, přípravy, průběh i dopady na osudy jednotlivých aktérů. Značnou část práce 

autor věnoval vymezení a charakteristice protikomunistického odboje a jeho zanesení do 

širších celo i mezinárodních souvislostí.   
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Práce je doslova přeplněna faktografií, což v některých pasážích trochu ztěžuje četbu textu. I 

když je psána kultivovaným jazykem, stojí za zvážení, zda musel autor do textu uvézt všechna 

fakta, která se během svého archivního výzkumu dozvěděl.  Na řadě míst by práci zcela určitě 

pomohlo, někde i radikální, škrtání a zeštíhlení. Jisté výhrady mám i vůči, podle mého soudu, 

často zbytečně obsáhlým doslovným citacím z pramenů a literatury.  

Práce je podložena rozsáhlým pramenným výzkumem. Autor prostudoval řadou fondů 

v různých archívech a využil i metody orální historie. Velice dobře se vyrovnal, aniž by jim 

podlehl, s jednotlivými přístupy k dané problematice, Dokázal si od nich udržet věcný a 

kritický odstup a nadhled, což se mu podařilo i při práci s dobovými materiály a se 

vzpomínkami pamětníků. Možná mohl více kritického prostoru věnovat i jím zmiňovaným 

„moralizujícím“ textům. Zatímco s dílem Michala Pullmanna nebo Vítězslava Sommera se 

vyrovnává celkem obsáhle, díla ani autoři patřící do skupiny vypravěčů „moralizujících 

příběhů o třetím odboji“ nejsou v práci uvedena. Větší pozornost mohl dle mého soudu také 

věnovat rozporuplnému dílu Václava Vebera (mám na mysli tu část věnovanou třetímu 

odboji), který se bezesporu zasloužil o to, že se studium třetího odboje stalo seriozním 

badatelským tématem a je také autorem jeho jediné monografie, ve které se pokusil popsat a 

shrnout všechny jeho charakteristické znaky a vytvořit jeho typologii.  Zároveň však nelze 

přehlížet, že k problematice třetího odboje přistupoval velmi nekriticky a jisté rozpaky budí i 

jeho přístup k dobovým pramenům vzniklým činností StB.   

Petr Svoboda ve své práci zpracoval zajímavou a důležitou kapitolu v dějinách poúnorové 

perzekuce i v historii protikomunistické rezistence. Kromě již zmíněné monografie Václava 

Vebera, jsme až doposud neměli k dispozici práci, jež by s takovou zevrubností a v takovém 

rozsahu a na tak vysoké úrovni věnovala některému aspektu z historie třetího odboje a historie 

StB, tak jak je tomu v případě hodnocené disertace.  

Po formální, odborné i obsahové stránce splňuje všechny náležitosti vědecké práce. Z těchto 

důvodů ji jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. Vřele také 

autorovi doporučuji její publikování, samozřejmě po úpravách. Bylo by škoda, kdyby takto 

kvalitní a odborně přínosná práce zůstala zaprášena ležet ve fakultní knihovně.   

 

V Praze dne 29. května 2017 

 

Mgr. Libor Svoboda, Ph. D.  

 

 


