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Jiří Louda: Tzv. malá retribuce na Semilsku. Postavení žen a osob německé národnosti 

na Semilsku. Soutěžní práce Katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické 

Technické univerzity v Liberci, 24 s. 

 

 Jiří Louda se rozhodl zpracovat důležité téma, které je dosud výrazně opomíjené 

českou historiografií. Zatímco Mimořádné lidové soudy po druhé světové válce se již dočkaly 

zasloužené pozornosti, tzv. malá retribuce – trestní nalézací komise – je dosud výrazně 

v jejich stínu. Je nepochybně velkou zásluhou libereckého pracoviště, že se studenti začínají 

tomuto tématu v bakalářských a magisterských diplomových pracích výrazněji věnovat. Jiří 

Louda toho také dokázal vhodně využít, když v nedávno obhájených kvalifikačních pracích 

svých kolegů našel cenný komparační materiál, díky němuž mohl své téma zasadit do 

kontextu – najít srovnání s některými okresy v pohraničí (Sudetech), ale i ve vnitrozemí, kde 

zjistil řadu odlišností, daných zvl. národnostními rozdíly – relativně stejnorodým českým 

prostředím ve vnitrozemí a častou německou národností či německou státní příslušností 

v pohraničí. 

 Předložená práce vychází z archivních pramenů – tří trestních nalézacích komisí na 

Semilsku (Jilemnice, Semily, Turnov) – a ze znalosti literatury k tématu, přičemž po úvodu 

přibližuje samotné trestní nalézací komise a jejich činnost na Semilsku, včetně jejich 

rozdílných přístupů (a to i časově, v letech 1945, 1946) k trestání provinilců, pak se již věnuje 

především vybraným tématům z podtitulu své práce, tj. ženám trestaným danými komisemi a 

osobám německé národnosti ve vztahu k malé retribuci. 

Zejména role žen v celém procesu činnosti trestních nalézacích komisí, resp. stíhání 

žen – včetně konkrétních podílů vyjádřených v absolutních číslech i procentech – je v práci 

mimořádně zajímavě vylíčeno, včetně milostných styků českých žen s německými občany 

(vojáky). V této souvislosti, Jiřím Loudou zmiňovaným přehlížením kontaktů českých mužů 

s německými ženami (viz s. 14), mě snad napadá jen to, jak odlišně je vnímána sexuální 

aktivita mužů a žen – zatímco muž (Francouz, Čech apod.) v milostném vztahu s Němkou je 

de facto odbojářem, narušujícím německou rasovou koncepci, žena je kolaborantkou, neboť 

svým potencionálním těhotenstvím naopak narušuje českou (francouzskou aj.) národní 

společnost, její budoucnost (některé zajímavé postřehy lze k tomuto pohledu najít – spíše 

v popularizační rovině – v práci Richard Vinen, Evropa dvacátého století, Praha 2007). To je 

však jen poznámka na okraj k velmi zajímavým výsledkům, mj. k českému udavačství, 

k nimž Jiří Louda dospěl, včetně role ženy, jež stále byla chápána jako podřízená muži, 

přizpůsobující se jeho požadavkům a chování či jeho nacionálnímu smýšlení. 

Práce po formální stránce splňuje veškeré nároky kladené na vědeckou práci 

(poznámkový aparát, soupis pramenů a literatury, shrnující résumé), je napsaná kultivovaným 

jazykem, drobná jazyková pochybení (zvl. s. 20) lze v případě publikování snadno napravit a 

jsou dána přehlédnutím při závěrečné revizi textu soutěžní práce. 

Práci jako podstatný přínos pro poznání situace v českém pohraničí po druhé 

světové válce a zejména k problematice trestních nalézacích komisí doporučuji 

pozornosti hodnotící komise. 
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