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15:50 Předseda komise Jiří Štaif zahájil obhajobu, představil sebe a přítomné členy komise a 

přítomné oponenty. Přítomným pak představil studenta. 

15:51 Školitel seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studentova studia a jeho disertační 

práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření. 

16:00 Student seznámil přítomné s tezemi své disertační práce. Sdělil zejména: 

Předmět analýzy - sociální interakce v letech 1944 - 1946, které nazýváme akty 

kolektivního násilí 

Čechy - geografický historický celek Čech, Moravy a Slezska 

Kolektivní násilí 3 roviny: 

o Normativní - kolektivní násilí jako předmět státních politik

o Diskurzivní - kolektivní násilí součástí dobových dominantních diskurzů

o Sociální praxe

Násilí - přijímání extrémních forem jednání 

Otázky: 

o Které sociální mechanismy umožňovaly násilí?

o Které z nich ovlivňovaly dynamiku nás. interakcí?

o Jak se násilné situace proměňovaly v prostoru a čase?

o Kdo byli hlavní aktéři násilných interakcí?



3 teoretické přístupy: 

o Koncept kolektivního násilí, historická sociologie - Charles Tilly

o Mikrosocioiogie - R. Collins - popis faktorů, které umožňují vznik

interpersonálního násilí

o Sociální psychologie - P. Zimbardo

Tillyho typologie umožnila popis konkrétních kol. aktů násilí, umožnila vztáhnout 

konkrétní akty k obecnějším typům násilných kolektivit 

Topografie kolektivního násilí: 

o snaha o zachycení kolektivního násilí

o odvození obecných tendencí

ze tří datových souborů autor vytvořil tabulku, kde typologizoval konkrétní akty (kdo je 

vykonával, na koho byly vykonávány) a ty pak umístil do mapy. 

Prameny: 

o Situační zprávy

• Národní archiv, ABS, VÚA/VHA

o Svědecké výpovědi:

• BHSA, výpovědi 

Verreibungsberichte 

o Edice

Struktura textu: 

o Úvod

o Bezmezné násilí - 1944 - 1945

o Očistné násilí - 1945 - 1946

Kolektivní násilí: 

německých vyhnanců: 

o Partyzánské, povstalecké násilí, vyčišťovací operace

o Exekuce - 19. týden 1945

Mechanismy: 

o Situační faktory -

Erlebniss-

• Absolutní situace - aktéři mají pocit, že se musí rozhodovat tady a teď

und 

• Aktivace hranice - vytváří dva proti sobě stojící kolektivy - proces

dehumanizace



• Násilí - kolektivní jednání - morální vyvázanost

Naprosto specifická role expertů na násilí v 19. týdnu - tudíž nejen spontánní dav. 

Závěr: 

o Kolektivní násilí důsledkem státních politik násilí, rozhodnutí, které probíhají na

různých úrovních politiky

o Nízký výskyt spontánních aktů, velká role expertů na násilí

o Vysoká důležitost aktérů na střední a nižší úrovní - rozhodovali o (de)eskalaci

o Ambivalentní úloha lokálních představitelů moci

16:28 Oponent Miloš Havelka seznámil přítomné s hlavními body svého posudku a se závěrem, že 

doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položil studentovi tyto otázky: 

1) Je možné přistupovat k aktérům okupační moci hodnotově neutrálně, jak dělá autor? Pokud

ano, tak jak?

2) Jakou roli hraje násilí v právním státu?

16:35 Oponent Ota Konrád seznámil přítomné s hlavními body svého posudku a se závěrem, že 

doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položil studentovi tyto otázky: 

3) Proč nedošlo k hlubšímu vyrovnání se s použitou literaturou?

4) Proč začínat rokem 1897?

5) Otázka na kontinuitu a diskontinuitu násilí

16:45 Student reagoval na posudky oponentů a jejich položené otázky: 

(Předseda komise vybídl, aby se autor věnoval především poslední otázce (15) tedy napětí mezi 

teorií, empirií a výsledky) 

Jaromír Mrňka: Oponentům chyběla intence aktérů, zde narážíme na hranice dizertačního 

výzkumu. Cíl výzkumu bylo různé typy násilí komparovat a typologizovat, ne 

kontextualizovat. Tím se hodnotové orientace vytrácí. 

To že aktéři zpětně racionalizují své jednání, ale neodpovídá na autorovu otázku, jak k tomu 

násilí vůbec mohlo dojít. 

16:50 Předseda komise zahájil diskusi. 

Jiří Štaif: autor vynechal motivace, ale zároveň pracuje s psychologií, která pracuje 

s motivací, jaké jsou teda intence násilí? Odpověď: Zřetelně se ukázalo, že byla důležitá 



prožitá zkušenost s násilím, která byla klíčová v případech vmiku a průběhu spontánního 

aktu násilí 

Jiří Štaif: Pracujete s posouváním morální hranice? 

Jaromír Mrňka: Důležitý je faktor absolutní situace (faktor morální vyvázanosti) 

Jiří Štaif: řešíte hranice symbolického a fyzického násilí? 

Jaromír Mrňka: V extrémní poloze používali aktéři naučené akty kolektivních jednání, 

které v minulosti nebyly explicitně násilné. 

Ota Konrád: autor velmi dobře racionalizoval násilné akty, ale už nepopsal kulturně

historickou rovinu interpretace. 

Jiří Štaif: Proč autor nepracoval s konceptem reprezentací? Oběť něco reprezentuje. 

Odpověď: Chybí syntézy toho,jak se na konci války změnila česká společnost. Ota Konrád: 

Chybí výzkum sociálního běžného dne v protektorátu. Autor předběhl historický výzkum 

(kulturně-historickou rovinu), což není jeho chyba. 

Michal Pullmann zdůraznil zástupné oběti násilí, například že odplata proti Němcům byla 

často proti jiným osobám, než původně vykonali násilí. Jaromír Mrňka: Důležitá byla 

symbolická rovina, např. že oběť byl německý funkcionář 

Jaromír Mrňka: Ve zkoumaném období bylo opravdu velké množství aktů násilí, 

v porovnání s předchozími či následujícími obdobími (např. i v porovnání s 50. lety) 

Jaromír Mrňka: diskontinuity byly zřetelné: rozdílné politické systémy, válka, mír. 

Kontinuity např. personální překrytí, podobná dynamika konkrétních kol. aktů 

17:20 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce. 

Předseda komise seznámil studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: Obhajoba disertační práce 

byla klasifikována prospěl. 

Zapisovatel: Michael Polák 


