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Klára Svobodová předložila práci, v jejímž „rodokmenu“ je zajímavý osud. Předmět práce, 

tedy vyšetřování a průběh politického procesu, tzv. akce Pláteník, se jí dotýkají osobně. 

Jedním z aktérů události byl totiž její praděda Jaroslav Franc. Autorka tak podniká na 

stránkách bakalářské práce vlastně cestu do minulosti vlastní rodiny. Její pátrání ji 

usnadňoval, ale současně nakonec snad trochu i ztěžoval fakt, že veškeré archivní materiály 

týkající se procesu měla k dispozici v elektronické podobě. Cesta do rodinné minulosti se tak 

mohla zdát bezproblémová. Nicméně myslím si, že pisatelka v konečném důsledku cestu 

absolvovala pomyslně po D1. Přímé spojení de facto napříč celým (v tomto případě 

badatelským) územím se nakonec stalo v jistém ohledu místy postáváním v koloně a cestou 

po objízdných trasách, především na počátku cesty… Nakonec ale Klára Svobodobá dospěla 

do cíle. 

Tématem práce je tedy jeden z řady procesů odehrávajících se v Československu po nástupu 

komunistické diktatury. Ačkoliv je situace v tuzemské historiografii soudobých dějin po roce 

1989 charakterizovatelná mimo jiné intenzivním voláním po vyrovnání se s nedávnou 

minulostí, s odhalováním zločinů komunistické moci a připomínáním osudů politických 

vězňů, jihočeská akce Pláteník zůstala mimo zorné pole historiků. Klára Svobodová se tak ve 

své práci musela vypořádat se skutečností, že ona bude první, kdo se popasuje s archivním 

materiálem „obestírajícím“ celou událost. Neměla možnost vstoupit do případu v doprovodu 

jí předcházející sekundární literatury. Odkázána byla nakonec opravdu sama na sebe. A právě 

skutečnost, že veškerý zásadní materiál měla k dispozici doma v elektronické podobě, podle 

mého soudu způsobila počáteční problémy v koncipování a prvních pokusech o psaní textu. 

Vždy totiž nakonec zůstala před problémem, odkud vlastně začít. Kolektivní diskuze v rámci 

bakalářského semináře o vhodném tázání, jež by autorce napomohlo vstoupit produktivně do 

tématu, nakonec žádný úspěch nepřinesly. Po delší odmlce však autorka přesto předložila 

ucelený bakalářský kvalifikační text. 

Práce si nakonec vzala za cíl popis akce Pláteník, tedy vylíčit situace před jejím spuštěním, 

vyšetřování i soudní proces/y. V konečném důsledku je tak autorka věrná archivní matérii, 



kterou sleduje (místy snad až nadměrně cituje, čímž dokládá jistou závislost na pramenech) a 

skládá za sebe jednotlivé kroky poúnorového represivního systému. V tomto ohledu se jí tedy 

podařilo dosáhnout vytčeného záměru. Mimo její záběr, respektive vně stránek předkládaného 

textu ovšem do velké míry zůstala interpretace podniku – k čemu akce sloužila? Jaký byl její 

účel? Bylo vlastně něco, co obžalované skutečně spojovalo? Co vlastně její průběh a 

okolnosti vypovídají o mechanismech a postupech represivního aparátu komunistické 

diktatury?  

Zkrátka práce je vyčerpávajícím podáním jedné causy, která je brána jako objekt k popsání. Je 

sledována, zrekapitulována, ale zůstává nakonec nezinterpretována. Domnívám se přitom, že 

právě takovýto regionální „okrajový“ případ by mohl zajímavě nasvítit organizaci represí 

československého státu vůči vlastním občanům - komplex dohledu a trestní v poúnorovém 

prostředí nebyl tvořen pouze exkluzivními procesy s Miladou Horákovou, Rudolfem 

Slánským atd. Právě interpretační docenění místních, lokálních a mnohdy neznámých případů 

by možná dokreslila racionalitu metod a strategií vládnutí poúnorového státu právě i silovými 

prostředky. V čem ale vlastně pisatelka spatřuje informační hodnotu práce přesahující 

samotný případ a rodinou historii? 

Po prvotním delším přešlapování na místě Klára Svobodová odevzdala jistě práci, která může 

být obhájena jako práce bakalářská. Jsem však toho názoru, že výsledný text dospívá do cíle 

ochuzen o interpretační složku a příliš ve vleku archivní matérie bez přidané konceptuální 

hodnoty (otázku významu dohledu a trestání; utváření vnějšího a vnitřního nepřítele; procesy 

jako nástroj ukázňování vybraných segmentů společnosti či přímo jejího celku) Práci 

doporučuji k úspěšné obhajobě a navrhuji v tuto chvíli hodnocení velmi dobře.  
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