Doporučující posudek na soutěžní práci Bc. Václava Podlešáka
ČINNOST ODBOJOVÉ SKUPINY ANNA V KONTEXTU TŘETÍHO ODBOJE
Student navazujícího magisterského studia Bc. Václav Podlešák se v předložené
soutěžní práci zabývá tématem z historie třetího čs. odboje. Jako případovou sondu
se rozhodl zpracovat brněnskou studentskou protikomunistickou skupinu
ANNA, která působila v letech 1949–1951. O této skupině jsme doposud měli jen
minimum informací.
Na prvním místě oceňuji již samotný výběr tématu z prostředí třetí čs. odboje, který
zatím stále patří v rámci dějin třech odbojů k těm nejméně zpracovaným. Toto téma
je náročné na zpracování a skrývá mnohá úskalí (např. pramenná základna vzešla
převážně z provenience komunistického represivního aparátu). Zpracování tohoto
tématu je žádoucí a aktuální i s ohledem na Zákon č. 262/2011 Sb. (Zákon o
účastnících odboje a odporu proti komunismu)
Soutěžní práce vychází zejména z původního archivního výzkumu. Oceňuji časově
náročný výzkum, který autor uskutečnil v pražských a brněnských archivech.
Autorovi se podařilo zmapovat velmi zevrubně vlastní odbojovou činnost skupiny,
ale také soudní proces s jejími členy „Jan Strejcius a spol.“, který se konal v březnu
1952 a nejvyšší trest si odnesl člen skupiny Zdeněk Janík (pět let nepodmíněně). Po
skončení procesu následovala i perzekuce mimosoudní, když učitelský sbor
gymnázia projednal vyloučení mladíků ze studia na všech školách třetího stupně
v Československu.
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Oceňuji, že soutěžní práce není jen pouhou mikrosondou do dějin třetího odboje, ale
svým širokým záběrem (zasazení životních osudů mladých odbojářů do širších
souvislostí, porovnání s dalšími odbojovými skupinami apod.) výrazně rozšiřuje naše
dosavadní poznání o studentském třetím odboji v komunistickém Československu.
Z těchto důvodů předložený rukopis jednoznačně doporučuji k zařazení a
k prezentaci v rámci Celostátní studentské konference historie 2020.
V Olomouci dne 26. února 2020
PhDr. Pavel Kreisinger, Ph.D.
Sekce dějin 20. století
Katedra historie FF UP v Olomouci
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