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Navzdory faktu, že na následujících řádcích budu k předloženému textu poněkud kritický, považuji za 

nutné na úvod poznamenat, že tuto bakalářskou práci považuji za akceptovatelnou a splňující 

elementární požadavky, jež jsou na tento typ absolventských závěrečných textů studentů na FFUK 

kladeny. Účelem bakalářské práce je, aby student předvedl, že si osvojil základní postupy historického 

„řemesla“, a to pan kolega Limberský nepochybně dokázal. Po technické stránce je předložená práce 

solidní. Je psána kultivovaným, ba čtivým jazykem, je celkem poctivě opatřena odkazovým aparátem 

a rovněž související sekundární literatura je zohledněna v dostatečné míře. 

Práce je přehledně a logicky členěna. Je rozdělena do tří částí a autor konsekventně postupuje od 

obecného k jednotlivému. Úvodní kritický rozbor literatury ukazuje obstojnou orientaci 

v problematice a rovněž určitou míru nadhledu ve vztahu k rozdílným interpretačním perspektivám v 

historiografii. Zatímco druhá část vychází více méně ze sekundární literatury, meritorní je část třetí, 

v níž autor představuje výsledky svého pramenného výzkumu.  

Největším kamenem úrazu je samotná koncepce výzkumu. Na s. 9 autor vytyčuje následující cíl 

výzkumu: nalézt předpoklady a motivace západních kurýrů jako sociální skupiny k protikomunistické 

rezistenci v letech 1948–1955. Jakkoli autor věnuje pozornost úskalím práce se zvolenými prameny, 

v textu jsem nedohledal vysvětlení vybraného souboru 39 osob. Patrně se více protokolů výpovědí 

nedochovalo, ale to je jen můj úsudek.  

Podle mého názoru jsou naprosto neadekvátně postaveny cíle práce ve vztahu k možnostem 

pramenného materiálu, který měl autor k dispozici. Usuzovat na motivace aktérů z protokolů StB 

v okamžiku, kdy není možné konfrontovat tyto výpovědi se zahraničními informačními zdroji, je velmi 

problematické. V okamžiku, kdy mi jde o život anebo dlouholetý žalář, moje výpovědi jsou 

nevyhnutelně tímto faktem determinovány. Nemusíme proto rozsáhle studovat archivy, abychom se 

dobrali zjištění, že nejčastěji obvinění mluvili o hmotném nedostatku a zklamání z podmínek po 

opuštění republiky, jež je přivedly ke spolupráci s výzvědnými institucemi nepřátelských států. Jak 

velkým problémem to bylo pro samotného autora svědčí skutečnost, že v samotném textu jeho práce 

se problematice týkající se samotných jejích cílů věnuje sotva několik stránek. Autor navíc tenduje 

k pouhé kvantitativní analýze, kterou ovšem, to uznávám, provádí velmi důkladně. O tom svědčí 



tabulkové přílohy, kde má sledované osoby rozepsané podle jednotlivých zkoumaných ukazatelů. Je 

přitom zajímavé, že téměř třetina z nich byli členové KSČ (s. 26). Kvalitativní analýza výpovědí chybí 

(ostatně, nemám to ani autorovi za zlé, protože použité prameny v tomto směru patrně poskytují jen 

velmi omezený prostor). Autor sice věnuje v obecné rovině pozornost problému, jak byly protokoly 

StB konstruovány, ale jakmile přejde k vlastním dokumentům, omezí se jen na příležitostné citace 

z nich, potvrzující nějaké obecnější poznatky. V podstatě nikde nepřekročí horizont prosté obsahové 

analýzy a převyprávění dokumentů, jež měl k dispozici.  

Jak už jsem poznamenal v úvodu, práci doporučuji k obhajobě. Domnívám se, že autor doplatil na 

nevhodně zvolené cíle svého výzkumu, jejichž naplnění mu jednoduše jeho prameny neumožňují. 

Bakalářskou práci pana kolegy Limberského proto doporučuji hodnotit známkou „dobře“.  
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