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Posudek na bakalářskou práci slečny Dominiky Paříkové, Soud mládeže Kutná Hora (1931-

1949), Praha 2017, 112 + 14s. 

 

Zpracování prvního fondu a sestavení jeho inventáře je důležitým iniciačním momentem 

v profesním životě každého archiváře, který se snaží proniknout do starobylého cechu 

„bratrstva knapů archivních“ pod patronací římského biskupa/papeže Damasa. Za neméně 

významné však považuji, aby se elév oboru naučil zjištěné poznatky i sám používat a 

nepředkládal je pouze na „stříbrném podnosu“ badatelům. Pozitivně proto hodnotím volbu 

tématu kol. D. Paříkové, která se po uspořádání fondu Soud mládeže Kutná Hora (1931-

1949/1950) a schválení jeho inventáře ponořila do dané problematiky hlouběji se snahou 

obeznámit se s příslušnou institucí, ale prozkoumat i její širší kontext, tj. soudnictví nad 

mládeží za první Československé republiky a v letech následujících. 

 Postupovala přitom způsobem u historických prací „obvyklým“. Nejprve vymezila 

sledovanou problematiku, stanovila cíle výzkumu, předestřela metody, jak jich dosáhnout, a 

uvedla strukturu atestačního textu. Následně stručně pojednala o důležitější odborné literatuře, 

kdy je zřejmé, že tématice soudnictví mládeže historiografie, včetně historiků právních, dosud 

věnovala jen malou pozornost (spíše okrajově I. Schelleová, M. Princ). Vzhledem k této 

skutečnosti se základem práce staly prameny archivní povahy, jež autorka rozebrala 

s důkladností hodnou archiváře. 

 Ouverturou díla se stal „Nástin vývoje trestního soudnictví v českých zemích v době 

fungování soudů mládeže (třicátá až padesátá léta 20. století)“. Kapitola o rozsahu tří stran a 

opřená o základní učebnicovou literaturu je až příliš skromná, zasluhovala by poněkud více.  

Stěžejní část spisu zahajuje představení soudů mládeže jako specifického segmentu systému 

justice třicátých a čtyřicátých let 20. století. Poměrně rozsáhle je analyzován vývoj kodifikace 

trestního soudnictví mládeže v českých zemích/Československu s kořeny ve druhé polovině 

století devatenáctého. Určitá pozornost však měla být věnována tomuto fenoménu i v Uhrách. 

Velmi detailně se kol. Paříková zabývala zákonem č. 48/1931 o trestním soudnictví mládeže 

s průhledem do mikrokosmu jednotlivých paragrafů, což je vcelku vítáno. Litovat však je 

třeba, že stejně zevrubně nebyl rozpracován vlastní Soud mládeže v Kutné Hoře, jeho 

struktura, činnost i personální obsazení, např. pomocí kolektivního biogramu. Výrazněji měla 

být tato kapitola také propojena s tabulkami v příloze, které právě obsahují přehledy soudců a 

samosoudců u Soudu mládeže Kutná Hora, jakož i celkový počet řešených kauz rozdělených 
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podle provinění chlapců a dívek. Instruktivně je pak podána případová studie se třemi delikty, 

které zkoumaný soud projednával. Nedostatek času však již nedovolil její rozšíření a celkové 

vyhodnocení. Stručný závěr poznání střízlivě završuje. Poznámkový aparát, seznam pramenů, 

literatury a přílohy jsou na adekvátní úrovni. 

 Celkově je předložená bakalářská práce dílčím přínosem k dějinám soudnictví 

mládeže v české republice. Má odpovídající heuristiku, kritiku pramenů, literatury a jejich 

interpretaci. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře. 

 

V Praze, dne 28. srpna 2017 

                                                                                           Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. 

 


