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Jan Limberský ve své práci zkoumá skupinu tzv. kurýrů západních zpravodajských služeb, 

kteří se po svém útěku z komunistického Československa s různými úkoly opakovaně vraceli 

do země a vystavovali se tak při překonávání čím dál tím lépe střežené hranice i během 

svého pohybu po československém území vysokému riziku dopadení a tvrdého potrestání. 

Jana Limberského zajímají především předpoklady, tedy sociální a politické zázemí, a 

motivace, které tyto většinou velmi mladé lidi vedly jak k rozhodnutí opustit Československo, 

tak potom k riskantní práci pro západní zpravodajské služby. 

Práce je přehledně členěna. V rámci historického kontextu si autor ve stručnosti všímá všech 

podstatných aspektů (kontext studené války a diktatury KSČ, pohraničí, ostraha hranic, 

tábory pro uprchlíky, západní zpravodajské služby atd.). Následuje samotné jádro práce, tedy 

analýza sociální skupiny a možných dilemat 39 zadržených kurýrů, s jejichž výslechovými 

protokoly (ze svazků StB) autor pracoval. Po závěrečném zhodnocení pak autor nabízí čtenáři 

ještě téměř 20 stran příloh, včetně fotografií a tabulek členících zkoumané kurýry na základě 

věku, vzdělání, povolání, rodinného zázemí apod. 

Největší problém práce jsme s jejím autorem mnohokrát diskutovali již během doby, kdy její 

text (ne úplně snadno) vznikal. Je jím skutečnost, že výslechové protokoly zadržených kurýrů 

v posledu nemohou poskytnout odpověď na některé z otázek, které si autor klade. Jan 

Limberský sice na jejich základě může vcelku systematicky zmapovat sociální zázemí a různé 

kvantifikovatelné znaky jednotlivců, kteří jsou předmětem jeho analýzy, což také poctivě činí, 

stěží ale může dospět k přesvědčivé odpovědi, pokud jde o jejich motivace či morální 

dilemata. Výslech, navíc v podmínkách diktatury, je specifickou situací, v níž se vyslýchaný 

nachází pod silným tlakem. V případě kurýrů západních zpravodajských služeb v podmínkách 

první poloviny padesátých let v Československu šlo navíc bez nadsázky o život a aktéři si toho 

pravděpodobně byli vědomi. Odpovědi vyslýchaných tak jsou podřízeny směsici strachu a 

exkulpačních strategií. Výslechové protokoly, a v tom dávám autorovi za pravdu, jsou přesto 

relevantním historickým pramenem, poskytují ale odpovědi (v lepším případě) jen na část 

otázek, které si autor klade. Je dobře, že v práci seriózní kritické pojednání o pramenech, 

které autor užívá, zcela nechybí a že autor prokazuje i dobrou znalost literatury, jež dosud 

s obdobnými prameny pracovala. Nicméně závěry, jež z kritického zhodnocení užívaných 

pramenů vyplývají, se již nepromítly do celku studie. Jinými slovy: jestliže nebylo možné 



realizovat původní záměr, tedy doplnit prameny z provenience StB zahraničními zdroji, bylo 

by bývalo třeba základní tázání pozměnit. Na to ovšem již zřejmě nezbyly síly nebo čas.  

Navzdory tomuto badatelskému neúspěchu bych ale rád zdůraznil, že text Jana Limberského 

splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Autor seznamuje čtenáře s dosavadním 

výzkumem, z něhož vychází, zdůvodňuje výběr tématu a formuluje výzkumné otázky, 

prokazuje schopnost kritického pojednání pramenů, v historickém úvodu nadto prokazuje 

vhled do soudobých historiografických diskuzí a interpretací poválečného vývoje či 

socialistických diktatur. Ze stylistického hlediska je práce nadprůměrná, i přílohy svědčí o 

tom, že autor ji nikterak neodbyl. Ze všech těchto důvodů doporučuji práci Jana Limberského 

k obhajobě. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, tedy především neuspokojivé 

odpovědi na stěžejní výzkumné otázky práce ji nicméně navrhuji hodnotit známkou dobře. 

Při zdařilé obhajobě bych neprotestoval ani proti hodnocení velmi dobře. 

 

V Jeně 4. září 2017        
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