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Abstrakt (česky) 

Cílem práce bylo pokusit se o zanalyzování různé generační zkušenosti v lokálním prostoru 

v jejich vazbě na identity, mentality osob narozených v rozdílném časovém období. Práce 

zkoumá jednu konkrétní vesnici v Jižních Čechách. První kapitoly se zabývají teoretickými 

východisky práce, dějinami obce, vývojem v Československu a vývoji na jihočeském 

venkově. Následující kapitoly se postupně na příkladu dětství, školství, zemědělství a 

průmyslu měnící se ve státním socialismu, snaží zachytit možné vznikající rozdílné 

generační zkušenosti. 

 

 

 

 

 

Abstract (in English): 

The aim of the thesis was to try to analyze the various generational experiences in the local 

space in their relation to the identity and mentality of persons born in different time 

periods. The work explores one particular village in southern Bohemia. The first chapters 

deal with the theoretical foundations of the work, the history of the village, the 

development in Czechoslovakia and the development in the South Bohemian countryside. 

The following chapters focus on childhood, education, agriculture and industry, changing 

into state socialism, trying to uncover the possible emerging different generational 

experiences. 
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1 Úvod 

Tato práce se věnuje generační zkušenosti v lokálním prostoru, konkrétně 

zkušenosti generací v jihočeské vesnici Sepekov. Věnuje se situaci na jihočeském 

venkově, v konkrétní obci v období mezi roky 1945 – 1965. Snaží se zachytit 

změny, které ve společnosti po roce 1945 nastaly a jak tyto změny postupně 

dokázaly nebo nedokázaly ovlivnit myšlení a fungování několika generací, které 

se spolu střetávaly ve svém lokálním prostředí. Zajímá mne především to, zda je 

možné institucionalizovanými orgány zcela změnit vnímání a myšlení člověka o 

světě a jaký poměr vlivu má instituce vůči rodině na člověka. 

Svět vesničanů v daných letech se snažím sledovat na více tématech, které 

se neodmyslitelně proplétaly životy lidí ve vesnici Sepekov.  

Zajímalo mne především jaký vliv na člověka má škola jako jedna 

z hlavních institucí, která minimálně časově v mladším věku zabírá téměř celý 

život osob. Zároveň jsem chtěla zjistit, jak se nové pořádky ve škole promítly do 

fungování rodiny, jejích hodnot a nastavení z doby předešlé. Do rodiny, která je 

vždy nemyslitelně spjata s vlastní historií a hodnotami děděnými po generace. 

Díky všem proměnám po roce 1948 respektive po roce 1945 jsem se zaměřila na 

další typická témata, která ovlivňovala život v obci a to kostel, jako dominanta 

obce a velké poutní místo, prolínající se s prací v zemědělství poměrně 

přirozeným způsobem, ale narušeným výstavbou nové továrny na výrobu 

vzduchotechnických zařízení, což byl zcela nový fenomén tohoto regionu a také 

samotným převzetím moci komunisty. Zároveň mě také zajímá vnímání moci 

komunistů samotnými obyvateli. Jak vnímali vztah „my“ a „oni“ a jak vnímali 

místní komunisty vůči těm na celostátní úrovni. 

Hlavním úkolem této práce tedy je zjistit a uvědomit si, zda a případně 

jaké proběhly proměny identifikačních vzorců chování, přemýšlení a vnímání 

světa a uvědomování si vlastní existence. Snažím se postihnout rozdíly v identitě 

těch, kteří se narodili před válkou nebo během ní od generací spjatých celým 

svým životem se státním socialismem.  

Práce je rozdělena do několika kapitol.  
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Po úvodní kapitole shrnuji literaturu, která se dotýká dané doby a je 

důležitá pro moje téma, zároveň zmiňuji prameny, ze kterých jsem čerpala. Dále 

se věnuji pojmu totalitarismus, chápání identit a pojmu kolektivní paměť, které 

jsou nezbytné pro pochopení této práce a pro pochopení mého pohledu na věc. 

Snažím se zaměřit na historii pojmu a vysvětlení názorových proudů, které se dělí 

na více táborů s odlišnými názory na vnímání komunistické doby. 

Další kapitola se okrajově zabývá historií obce pouze pro jakési základní 

znalosti čtenáře z důvodu spíše zeměpisného zasazení obce do kontextu. Kapitolu 

nelze považovat za nijak stěžejní, spíše se jedná o doplňující informace. Tato 

kapitola řeší dějiny Sepekova od 12. století do začátku 50. let. Snaží se vykreslit 

určitá specifika obce, jako její zeměpisné umístění, zaměstnanost a podobně. 

Následující kapitola se zabývá celkovými politickými proměnami 

v Československu po roce 1945 se zaměřením na změny v zemědělství, které 

zasáhly celou Československou republiku. Tato kapitola by se mohla jevit jako 

velmi strohá až nepotřebná k celkové práci, já si však myslím, že pro vykreslení 

situace na venkově a v zemědělství představuje prvotní vhled do problematiky a 

změn, které v 50. a 60. letech nastaly.  

Dále navazuje kapitola, která se opět věnuje vývoji na venkově, ale ne 

čistě z hlediska politických změn a změn v zemědělství. Snaží se postihnout 

společenské, sociální, ale také demografické změny, které nastaly v 50. letech a 

pokračovaly v 60. letech, převážně mne zajímal přesun obyvatelstva ze 

zemědělství do těžkého a lehkého průmyslu a celkové fungování a změny 

v klasické zemědělské společnosti. 

V další kapitole se zabývám samotným konceptem práce. Tato kapitola 

nese název Tradice versus nová generace. Jde mi především o postihnutí 

celospolečenských změn ve společnosti, o postihnutí změn v myšlení, usuzování a 

vnímání lidí. Snažím se zorientovat se v životních postojích osob a klást si otázky, 

nakolik probíhající změny změnily u lidí vnímání vlastního světa a života. 

Po tuto kapitolu je převážně čerpáno ze sekundárních zdrojů, v dalších 

kapitolách a dalo by se říci v druhé části diplomové práce se již více opírám o 

archivní materiály. Druhá část však není pouze z archivních zdrojů. Pokusila jsem 
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se o přirozené prolínání teorie a poznatků ze sekundárních zdrojů s archivními 

materiály. 

První velká oblast druhé části se zabývá dětstvím, které bylo ovlivňováno 

a formováno nejen v rodině, ale v 50. letech také velmi výrazně ve škole. Proto 

následující kapitola se postupně zaobírá školstvím v 50. a 60. letech a rodinou a 

jejím fungováním a prolínáním se těchto dvou rovin. Zajímá mne nejen vývoj 

školy jako instituce, ale i každodenní fungování dětí ve škole, zároveň také život 

doma v rodině, zda se požadavky na dítě lišily ve škole a doma, zda rodiče se 

školou spolupracovali a zda měli stejné názory na výchovu svých dětí jako jejich 

učitelé.  

V této době bylo důležitou součástí dětského života mimoškolní 

institucionalizovaná činnost, proto se zaměřím i na toto téma a pokusím se 

porovnat s mimoškolní neinstitucionalizovanou činností, která byla pro venkov 

typická.  

V těchto kapitolách bych chtěla najít odpověď na otázku, nakolik instituce 

ovlivnily budoucí vývoj člověka a upozadily do té doby velmi výrazné prostředí 

rodiny a mohly tak způsobit zcela rozdílné vnímání světa, které bylo znatelné 

napříč generacemi. Generační zkušenost tak byla zcela jiná, i když se osoby 

pohybovali ve zcela totožném prostředí. 

V další kapitole se věnuji religiozitě, vnímání kostela jako dominanty obce 

a víře v Boha. Ukazuje se, že pro 50. léta bylo stále velmi typické chození do 

kostela, včetně dodržování křesťanských rituálů. Snažím se o zachycení vnímání 

církve, zda byla nebo nebyla zastupitelná pro venkovany, nebo zda již nebyla 

vnímána jinak napříč generacemi a nelze generalizovat na celou obec. 

Další kapitola se věnuje práci obyvatelstva, jejímu mohutnému odklonu od 

zemědělství do těžkého průmyslu díky vybudované fabrice. V kapitole se 

pokusím popsat vzestup průmyslu a úpadek zemědělství, kde ubylo pracovníků a 

těžkou práci vykonávaly především staré ženy.  V této kapitole čerpám také 

z materiálu dokumentárního filmu „Nezorané meze“. 

Jedna z posledních kapitol se zaměřuje na samotnou atmosféru na 

venkově, na vnímání lokální politiky vůči politice na nejvyšší státní úrovni. 

Především na jaké bázi fungovaly vztahy v nižší lokální politice, jak ji vnímali 
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samotní občané, politicky nečinní a jak vnímali změny nastavené komunistickým 

režimem, z hlediska pohledu nařizování a vykonávání daných změn, koho 

obviňovali, pokud se něco nedařilo, kdo pro ně byl ten vykonavatel moci. 

V závěru práce se pokusím shrnout mnou zjištěné odpovědi na otázky, 

které jsem si zde, v úvodu práce položila. 
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2 Zhodnocení literatury a pramenů 

Celé období od roku 1945 respektive od roku 1948 bylo v české 

historiografii velmi dlouho vnímáno jako jednolité období totality, kdy 

dlouhodobě docházelo k přecenění monopolní moci, která dokázala zcela ovládat 

obyvatelstvo země.1 Československé dějiny byly interpretovány v rámci tzv. 

totalitárního modelu výkladu dějiny, který zdůrazňuje absolutní moc strany, která 

ovládá obyvatelstvo na všech úrovních jejich žití, lidé jsou pod neustálým 

dohledem a tlakem, není jim umožněn podíl na chodu země, nemohou jednat a 

rozhodovat se na základě vlastní vůle2. Dlouhodobě byl také jako důležitý mezník 

vnímán rok 1948 bez podrobnější návaznosti na Třetí republiku, nacistickou 

okupaci a První republiku. Dnes už je tedy velmi podrobně a poměrně dobře 

popsáno fungování strany na celostátní úrovni, na nižších úrovních tomu však tak 

stále není a fungování vesnice, jeho obyvatel a nižších složek KSČ stále není 

zcela probádané. Stále není zcela jasné, jak moc se nechali obyvatelé venkova 

ovlivnit manipulací ze strany KSČ na venkovské úrovni, jak moc toto ovlivňování 

zasáhlo do jejich běžného každodenního života a jak moc dokázalo ovlivnit jejich 

vnímání světa a jejich fungování a myšlení během celého jejich života. Tato práce 

se snaží zmapovat určitý výsek z venkovského života během dvou desetiletí 

komunistické vlády. Opírá se o výsledky předchozích bádání a výsledků 

historických prací, které se zabývaly výzkumem historických a sociálních dějin 

Československa. Samostatná práce je však ovlivněna a ohraničena tím, že se 

zabývá pouze určitou zeměpisnou oblastí, konkrétně vesnicí Sepekov, proto 

vypovídající hodnota práce je tímto faktorem ovlivněna. 

Mezi základní výčet prací, které se zabývají tímto obdobím, jsou knihy 

Karla Kaplana, které ve většině případů stále tvoří prvotní vhled do zkoumané 

problematiky a představují základní literaturu pro počáteční zorientování se 

                                                 
1 KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu: k sociálním 

dějinám v letech 1945-1969. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1536-5. 

2 Koncept totalitarismu se vrátil do historického diskursu po roce 1989, jeho vznik je však datován 

do 30.let 20.století v Německu. První zpracování tohoto tématu/problému se přisuzuje Hannah 

Arendtové v knize „Původ totaitarismu“ a Carlu Joachimu Friedrichovi v knize „Totalitární 

diktatura“. 
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v politické situaci kolem února 1948 a dalších událostech, které následovaly. 

Karel Kaplan se zabýval především politickými a ekonomickými vztahy 

v Československu.3 Vytvořil obrovské dílo, ze kterého některé důležité informace 

lze stále čerpat. Další práce, které se zabývaly především politickým vývojem 

v Československu, jsou kniha Jacquese Rupnika4 a kniha Michala Reimana5. 

Existuje také mnoho literatury k třetímu odboji a perzekuci obyvatelstva.6 Vzniklo 

také velké a kvalitní množství literatury k věznění československého obyvatelstva 

v 50. letech7, ale také k vězeňství v 50. letech z pohledu struktury vězeňství a 

jejího vývoje.8 Nechybí ani velké množství literatury ke kolektivizaci vesnice.9 

                                                 
3 KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1985., KAPLAN, Karel. 

Československo v letech 1945-1948. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. Odborná 

literatura pro učitele. ISBN 80-04-25699-6. ISSN 1945-1948., KAPLAN, Karel a Pavel 

PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. Brno: Barrister & 

Principal, 2008. ISBN 978-80-7364-049-1. 

4 RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. 

Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-4. 

5 REIMAN, Michal. O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí. Praha: Karolinum, 

2000. ISBN 80-246-0028-5. 

6 BURSÍK, Tomáš. Osud odbojové organizace Černý lev 777: příspěvek k historii ozbrojeného 

odporu proti komunistickému režimu v Československu. Praha: Odbor archiv bezpečnostních 

složek MV ČR, 2007. Malá řada (Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR). ISBN 

978-80-254-1125-4., BABKA, Lukáš a Václav VEBER. Za svobodu a demokracii. Hradec 

Králové: Miloš Vognar - M&V, 2002. ISBN 80-903024-6-7., BLAŽEK, Petr, ed. Opozice a odpor 

proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán, 2005. ISBN 80-7363-

007-9. 

7 ŠIMKOVÁ, Dagmar. Byly jsme tam taky. Vyd. 5., V tomto vydavatelství 3. Praha: Monika 

Vadasová-Elšíková, 2010. ISBN 978-80-902602-3-8, BURSÍK, Tomáš. Ztratily jsme mnoho času-

- Ale ne sebe!: životy politických vězeňkyň v československých věznicích padesátých a šedesátých 

let dvacátého století. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2006. 

Sešity (Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR). ISBN 80-86621-25-1., 

KOUROVÁ, Pavlína a Petr KOURA. Žádáme trest smrti!: propagandistická kampaň provázející 

proces s Miladou Horákovou a spol. : (historická studie a edice dokumentů). Praha: Ústav pro 

studium totalitních režimů, 2008. ISBN 978-80-87211-03-8. 

8 JANÁK, Dušan. Kapitoly o československém vězeňství 1945-1955: historické souvislosti, právní 

základy a politické aspekty. Opava: Slezské zemské muzeum Opava, 2002. ISBN 80-86224-34-1. 

9 BLAŽEK, Petr a Michal KUBÁLEK, ed. Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a 

středoevropské souvislosti. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2008. Bod (Dokořán). ISBN 
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Dnes je již však totalitní model postupně překonáván a na scénu se 

dostávají i práce, které nekopírují totalitární model, ale jdou cestou jiných 

koncepcí, které více reflektují situaci v Československu10, kde nikdy nedošlo 

k tomu, že by se mocenské představy dokázaly zcela přenést na státní aparát.11 

V textech je více vnímána sociologická a demografická perspektiva a nezaměřují 

se pouze na politické jevy. Například Miloš Havelka odmítá aplikovat totalitní 

přístup na celé období let 1938 – 1989, klade důraz na změny, které se udály 

v roce 1956, kdy podle něj došlo k zásadní proměně mentalit, což mělo vliv na 

následný vývoj celé společnosti.12 Podle Havelky také nelze jako nejdůležitější 

mezník brát rok 1948, protože podle něj tato situace, kdy došlo k převzetí moci 

komunisty, pro určitou část obyvatelstva představovala pouze radikalizaci 

stávajících poměrů, vyústění předešlých let a ve svém směřování nevzniklo nic 

překvapivého.13 

Také Peter Heumos upozorňuje, že existovala zcela určitě síť neformálních 

sociálních vztahů, které se vytvářely pod povrchem formálních systémů.14 Takže 

z toho vyplývá, že formální instituce nikdy zcela nedokázaly ovládnout 

neformální vazby, zničit je, neformální vazby naopak vždy fungovaly a 

podkopávaly formální systém. 

 Matěj Spurný reaguje na dichotomické chápání povalečného 

Československa, kde na jedné samostatné straně se nachází vládnoucí režim a na 

                                                                                                                                      
978-80-7363-226-7. RŮŽIČKA, Miloslav. Vyhnanci: Akce "Kulak" : zločin proti lidskosti!. 

Havlíčkův Brod: M. Růžička, 2008. 

10 PULLMANN, Michal. Sociální dějiny a totalitně historické vyprávění. In: Soudobé dějiny, 

roč.15, č.3/4, Praha: ÚSD AV ČR, 2008, str. 706. 

11 HEUMOS, Peter. Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví!: dělníci a státní socialismus v 

Československu 1945-1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. Česká společnost po 

roce 1945. ISBN 80-7285-075-X. 

12 HAVELKA, Miloš. Srovnání nesrovnatelného aneb Existovala v českých nejnovějších dějinách 

epocha totalitarismu?. In: Soudobé dějiny, roč.16, č.4. Praha ÚSD AV ČR, 2009 

13 Tamtéž. 

14 HEUMOS, Peter. Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví!: dělníci a státní socialismus v 

Československu 1945-1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. Česká společnost po 

roce 1945. ISBN 80-7285-075-X. 
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straně druhé je ovládaná společnost, podle Matěje Spurného je toto již zcela 

přežité a jasné, že společnost v Československu takto nikdy nefungovala.15 

Sociální politikou se zabývá dlouhodobě Jakub Rákosník, který se zajímá 

o systémové pilíře československého sociálního státu, na kterých funguje systém 

v podstatě dodnes.16 Důležité práce vydávala také Lenka Kalinová, která se 

zaměřovala na výzkum sociálního státu, zabývala se především mocenskými a 

politickými zásahy do fungování sociálního systému v 50. letech, ať z pohledu 

školství, lékařství, důchodů a podobně.17 

Velmi zajímavým dílem je kniha Alžběty Čornejové, Dovolená 

s poukazem, která na dobových rekreacích ukazuje, jak bylo na centrální moc 

působeno ze spodu a tedy, že absolutní ovládnutí obyvatelstva nepřicházelo 

v úvahu, a tudíž i na takto specifickém objektu lze ukázat, jak byli nebo nebyli 

lidé ovládáni shora.18  

Z poměrně netradičních úhlů pohlíží na tuto dobu také historik Petr Koura 

a jeho manželka Pavlína Kourová, kteří se zaměřují na témata, kterým ještě 

nebyla v minulosti věnována téměř žádná pozornost a tím se stávají velmi 

zajímavými.19 

Vzhledem k tomu, že tato práce je zaměřena na vesnici v Československu, 

je potřeba zmínit autory děl, kteří se zabývali vesnicí a zemědělstvím v tomto 

historickém období. K zemědělskému družstevnictví se věnoval Karel 

                                                 
15 SPURNÝ, Matěj. Nejsou jako my: česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960). Praha: 

Antikomplex, 2011. ISBN 978-80-904421-3-9. 

16 RÁKOSNÍK, Jakub. Sovětizace sociálního státu: lidově demokratický režim a sociální práva 

občanů v Československu 1945-1960. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. ISBN 

978-80-7308-303-8. 

17 KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu: k sociálním 

dějinám v letech 1945-1969. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1536-5. 

18 ČORNEJOVÁ, Alžběta. Dovolená s poukazem: odborové rekreace v Československu 1948-

1968. Praha: Academia, 2014. Šťastné zítřky (Academia). ISBN 978-80-200-2363-6. 

19 KOURA, Petr a Pavlína KOUROVÁ. České Vánoce: od vzniku republiky do sametové revoluce. 

Praha: Máj, 2010. ISBN 978-80-7363-252-6., KOURA Petr. Filmy smíchu a zapomnění. Obraz 

„pražského jara“ v českém hraném filmu z období „normalizace“, Soudobé dějiny, roč. 15, č. 3/4, 

2008. 
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Feierabend20, později vznikaly převážně knihy, které se věnovaly nucené 

kolektivizaci a vzniku JZD. U nás to byl především Karel Jech, který napsal 

několik knih.21 Dále také Růžička Miloslav, který se opět zabýval především 

vyháněním sedláků z půdy.22 Další podobnou prací je kniha Jiřího Urbana.23  

Všechny tyto knihy se zabývají represemi vůči sedlákům, zemědělcům, jak 

byli postiženi, jak jim a jejich rodinám byl tímto zničen celý život, za tento popis 

většina zmiňovaných knih nejde. Z těchto knih se nedozvíme nic o názorech 

například malorolníků, kteří primárně nezastupovali komunistickou stranu, zcela a 

pouze je vždy popisován svět sedláků a jejich tragédie vůči komunistickým 

představitelům v regionu.24 

Petr Heumos zmiňuje, že po naprosto podrobném líčení teroru v těchto 

knihách, zůstává otázka, proč v roce 1968, kdy bylo možné komunistickou stranu 

za jejich aktivity v 50. letech poměrně veřejně napadnout, se nenašel v politických 

kruzích někdo, kdo by se sedláků zastal alespoň, co se týkalo nejhorších přečinů. 

Jen několik odkazů v knihách, například u Karla Jecha naznačuje nebo zasévá 

myšlenku, že postup komunistické strany proti sedlákům nebyl v řadách 

malorolnictva vnímán vždy zcela negativně, ale spíše jako akt spravedlnosti a že 

společnost nevnímala nedávný komunistický teror vždy zcela srovnatelně.25  

Zatím se příliš nikdo ani nezabýval faktem, zda generace dětí rodičů, kteří 

se museli vzdát velkých zemědělských majetků, to vnímala jako křivdu a velkou 

újmu na vlastním životě nebo zda si již nedokázala představit tento styl života a 

                                                 
20 FEIERABEND, Ladislav Karel. Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952. Ve 

Volarech:Stehlík,2007. ISBN 978-80-86913-03. 

21 JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008. Moderní dějiny 

(Vyšehrad). ISBN 978-80-7021-902-7., JECH, Karel. Soumrak selského stavu 1945-1960. Praha: 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. ISBN 80-7285-010-5. 

22 RŮŽIČKA, Miloslav. Vyhnanci: Akce "Kulak": zločin proti lidskosti!. Havlíčkův Brod: M. 

Růžička, 2008. 

23 URBAN, Jiří. Venkov pod kolektivizační knutou: okolnosti exemplárního "kulackého" procesu. 

Praha: Vyšehrad, 2010. Moderní dějiny (Vyšehrad). ISBN 978-80-7429-055-8. 

24 RŮŽIČKA, Miloslav. Vyhnanci: Akce "Kulak" : zločin proti lidskosti!. Havlíčkův Brod: M. 

Růžička, 2008. 

25 HEUMOS, Peter. K sociálně historickému výzkumu komunistických systémů. IN: Soudobé 

dějiny, roč.15, č.3/4. Praha ÚSD AV ČR, 2008.  
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nechala se zcela ovlivnit socialistickou výchovou a rozvojem života v zemi, kde 

pro ně rodná půda představovala pouze vzpomínku a stále existující smutek 

rodičů po půdě, ale jejich život již směřoval jiným směrem.26 

Protože se ve své práci zabývám obcí Sepekov, zemědělským družstvem i 

přilehlou fabrikou, bylo pro mne nezbytné projít všechny materiály týkající se 

dané oblasti a dané doby. Postupně bylo sepsáno několik kronik o vzniku fabriky 

v blízkosti této vesnice, vždy k nějakému kulatému výročí založení fabriky.27 

Ve své práci pracuji s prameny ze školního archivu Základní školy 

Sepekov, převážně se školními kronikami z 50. let, se školními výkazy z 50. a 60. 

let, dále také s pionýrskými kronikami a fotkami z dané doby. Všechny tyto 

dokumenty nikdy nebyly uloženy do státního archivu, stále je má ve svém držení 

Základní škola Sepekov. V mnohém tyto dokumenty dokazují o dané době více 

než dokumenty uložené ve státních archivech, kde jsou oficiální materiály dané 

doby. Ve školním archivu bylo možné naopak narazit i na dokumenty osobní 

povahy, které více vypovídají o dané době, o běžném každodenním životě dětí a 

dospělých v obci. 

Dále jsem bádala v archivu SOKa v Písku, pod který spadá oblast 

Sepekova. Mezi velmi zajímavé a využité dokumenty v této práci jsou zápisy 

každodenních hlášení místního rozhlasu, který určoval zemědělský život v obci. 

Zde se dá poměrně dobře vyčíst, jak probíhal celoroční koloběh života ve vsi. 

Zaměření výzkumu ovšem klade velké nároky na výběr a kritiku pramenů. 

V archivních fondech byly k dispozici prameny ke studiu zasedání orgánů KSČ, 

z výročních schůzí, z okresních a krajských konferencí, vše ale pouze na formální 

rovině zápisů z těchto schůzí, jen obtížně lze proniknout přes tuto hráz a uvědomit 

si drobné náznaky, kde formální stránka přechází v neformální a získat tak 

důležitý materiál pro výzkum. Prameny z 50. let je také nutné podrobit kritickému 

zkoumání, aby vznikající práce nevedla k jednostrannosti a tendenčnosti. Většina 

pramenů totiž jde po oficiální linii, takže se příliš nedozvíme nic o názorech 

                                                 
26 O tom více v dokumentárním filmu: ŠPÁTA, Jan. Nezorané meze, 1968,  

27 FARA Josef, HUMPÁL František, KROH Josef. 20 let vzduchotechniky v Milevsku, Milevsko 

1968., 30 let Vzduchotechniky v Milevsku, Milevsko 1978., 35 let- Závody na výrobu 

vzduchotechnických zařízení Milevsko, k.p. – ČSSR, Milevsko 1983., Milevsko, Městský národní 

výbor v Milevsku, 1973. 
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jedinců, dočteme se hlavně o oficiálních a obecně uznávaných názorech. Pokud je 

však možnost získat i názory na situaci a dobu jinou než z oficiálního úhlu 

pohledu, je to na úrovni schůzí místních složek KSČ. 

 Je třeba si však uvědomit i limity výzkumu, protože oblast, které se věnuji 

ve své diplomové práci je poměrně specifická vysokým podílem zemědělství, na 

druhé straně velkou továrnou, která funguje do dnes a utváří již více než šedesát 

let charakter oblasti, do toho poměrně silný katolicismus s kombinací velkého 

zastoupení členů komunistické strany. Závěry, které tedy vyplynou z diplomové 

práce nelze s jistotou říci, zda lze nebo nelze aplikovat na celé Československo, 

pro to by byl potřeba hlubší a podrobnější výzkum.  

Kromě výše zmíněných pramenů jsem pro svoji práci využila natočený 

dokumentární film od Jana Špáty s názvem Nezorané meze, který natáčel 

v Sepekově v roce 1968. 

Také jsem se snažila získat psanou korespondenci od osob vyrůstajících a 

žijících v Sepekově, ale množství těchto dokumentů není příliš objemné. Proto 

jsem se pokusila zaměřit ještě na tzv. Památníky, které byly v tehdejší době velmi 

populární a psaly si ho téměř všechny děti. V nich jsem se snažila dešifrovat 

zájmy a postoje dětí, jejich myšlenkový pohled na svět kolem nich.
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3 Historické přístupy  

Historii jako takovou lze vykládat více teorii a přistupovat k ní z různých 

úhlů pohledu a vnímat různé přístupy v bádání. Poměrně dlouhou dobu ve 20. 

století docházelo k výkladu dějin o životě v komunistických diktaturách tak, že se 

jednalo o zcela ovládanou společnost, která byla utlačovaná a nemohla se 

projevovat. Tato teorie používá převážně deskriptivní popis historie, zajímají jí 

především velké politické dějiny odehrávající se ve velkých městech nebo na 

bojištích. Nepracuje s dějinami každodennosti, s dějinami mentalit nebo 

mikrohistorickými přístupy.  Vidí svět černobíle, přesně rozdělený na dvě 

poloviny, tu dobrou a tu zlou, tu vyhrávající a tu prohrávající, tu ovládající a tu 

ovládanou. Postupně se však začaly prosazovat zcela odlišné přístupy, které 

upozorňovaly na to, že společnost nefungovala nikdy černobíle a teoreticky. A že 

nejdůležitější je za samotnými velkými dějinami vidět jednotlivé aktéry, kteří žijí 

svůj každodenní život složený z dílčích záležitostí ovlivňováni vazbami, 

budovanými po generace a centrální moc na toto po staletí budované fungování 

vazeb nemá příliš velký vliv. 

V následujících podkapitolách se zaměřím na pojmy totalitarismus a 

revizionismus, dějiny identit a na pojem kolektivní paměť. Myslím si, že je to 

důležité z hlediska mojí práce. 

3.1 Totalitarismus 

Pojem „totalitarismus“ byl poprvé použit v Itálii v roce 1923 v novinovém 

článku.28 V článku byl pojem spojován s fašismem a popsán tak, že se jedná o 

systém, který chce získat absolutní moc a kontrolu. Během Druhé světové války 

získal tento pojem negativní nádech, který mu již zůstal. Po Druhé světové válce 

pojem totalitarismus označoval a používal se ve spojení s nedemokratickými 

režimy vzniklými především ve východní a střední Evropě. Základní tezí bylo, že 

v totalitním státě je vše řízeno shora, centrálně. 

                                                 
28 VOLLNHALS, Clemens: Pojem totalitarismu v proměnách dvacátého století, In: Soudobé 

dějiny 4/2009. 
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Existují dvě hlavní práce, které zpracovaly pojem totalitarismus, a to práce 

Hannah Arendtové a Carla Joachima Friedricha.29 Oba shodně tvrdily, že: 

„Totalitarismus je syndromem postmoderní doby a rozpadu fungování společnosti 

19. století“.30 

Carl Joachim Friedrich zpracoval již na začátku 50. let základní teze, které 

utvářejí teorii totalitarismu. Jednalo se o: Oficiální ideologii, které se musel 

přizpůsobit každý člen společnosti, působení jedné strany většinou s jedním 

hlavním vůdcem, monopol moci a dokonalé kontroly nad životy všech, technický 

monopol kontroly nad médii, systém policejní a vojenské kontroly. Tento koncept 

byl kritizován z mnoha důvodů, převážně také proto, že se odpůrcům tohoto 

výkladu zdálo, že je příliš napasován na fungování nacismu a fašismu a nelze 

přesně použít na jiné režimy. Sám Friedrich ale upřesňoval, že totalitarismus a 

jeho fungování je závislé na čase a místě jeho působení. 

Arendtová však tvrdila, že takováto společnost není schopna samostatné 

změny. Že se jedná o společnost, která je zbavena, na základě působení moci a 

teroru z vrchu, vzájemných pout mezi občany. Podle Arendtové je takováto 

společnost vnitřně neměnná.31 

3.2 Revizionismus 

Po změnách, které začaly převážně v SSSR probíhat po smrti Stalina 

v roce 1953 však docházelo k rozmělňování této teorie a jejímu upravování jejími 

představiteli.  

Po proměně v SSSR se začali více ozývat kritici teorie totalitarismu, kteří 

byli označováni jako revizionisté. Hlavním cílem revizionistů v jejich teoriích, a 

hlavně v jejich historických pracích byla schopnost zapojit do výkladu dějin 

                                                 
29 ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu I-III. 2. vyd. Přeložil Jana FRAŇKOVÁ. Praha: 

OIKOYMENH, 2013. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-483-1. 

FRIEDRICH, Carl J.: The Unique Character of Totalitarian Society. In: (ed.): 

Totalitarianism:Proceedings of Conference held at the American Academy of Arts and Sciences, 

Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts)1945. 

30 Tamtéž. 

31 ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu I-III. 2. vyd. Přeložil Jana FRAŇKOVÁ. Praha: 

OIKOYMENH, 2013. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-483 
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obyvatelstvo, které považovaly za hybatele dějin. Lidé měli být chápáni jako 

aktivní hybatel politiky, a ne jako pasivní oběť paralyzovaná násilím řízeným 

z centra.32 Revizionisté se snažili o odklon od tradičního vnímání dějin a vnímání 

především represivních složek k příklonu ke každodennosti obyvatel, k běžnému 

životu. 

3.3 Identity 

Pro práci, kde se snažím rozklíčovat rozdílné generační zkušenosti a 

vnímání světa a utváření si vzorců chování a vzniku různé kolektivní paměti, je 

podle mne důležité se zaobírat i pojmem Identity. Pojem byl do historických 

disciplín převzat ze sociologie a psychologie, je spojován se Sigmundem 

Freudem.33 

Tento pojem je často spojován s národní nebo etnickou identitou. 

Nejčastěji se v českém prostředí skloňuje to, že se lidé cítí multikulturní, že 

v minulosti se cítili býti Němci i Čechy, Židy i Čechy a podobně. Ale co 

konkrétně utváří identitu člověka? Podle Kateřiny Čapkové se jedná o pojem, 

který: „Vyjadřuje touhu každého člověka po ztotožnění se s modely chování 

svého společenského prostředí“.34 Pojem identita také vyjadřuje to, jak se cítí a 

vnímá sám člověk, nikoli jak ho vidí jeho okolí a že identita člověka je vázána 

především na paměť, příběhy a tradované mýty.35 Toto si myslím, že je stěžejní 

věc. Protože i když lidé žijí ve zcela totožném prostředí, díky své paměti si 

utvářejí zcela jinou identitu než lidé okolo nich a je podle mě zcela zásadní 

v jakém věku a stupni dospělosti se jedinec nachází a na základě toho může 

vznikat zcela jiná generační zkušenost, díky které vznikají generační rozdíly a 

vnímání světa. Dlouho se u identity kalkulovalo pouze s časem s jako určujícím 

faktorem identity, Kateřina Čapková však zmiňuje i kontext místa jako druhého 

důležitého faktoru, který utváří a mění identitu člověka, protože na různých 

                                                 
32 FITZPATRICK, Sheila, Revisionism in Soviet History, in: History and Theory, Vol 46, No 4, 

Theme Issue 46 Revision in History, 2007. 

33 KUČERA, Rudolf. Identity v českých zemích 19. a 20. století: hledání a proměny. Praha: 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. ISBN 978-80-86495-98-9. 

34 ČAPKOVÁ, Kateřina, Co utváří identitu jedince? In: Dějiny a současnost, 11/2007. 

35 Tamtéž. 
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místech navazujeme různé identity díky vztahům s lidmi v daném okolí, což 

ovlivňuje naše sebe-pochopení.36  

3.4 Kolektivní paměť 

Jak již bylo zmíněno, s identitou je také úzce spojena paměť. Hlavním 

představitelem a teoretikem Kolektivní paměti byl Maurice Halbwachs. 

Paměť lze dělit na individuální a kolektivní, ale podle Halbwachse existuje 

pouze kolektivní paměť, protože nikdy na světe nejsme sami.37 Maslowski uvádí, 

že individuální mohou být pouze vjemy, ale že vzpomínky mají vždy kolektivní 

rys.38 Je to proces, který zprostředkovává události viděné perspektivou určité 

sociální skupiny. Jednotlivé historické události tak mohou být vykládány různě, 

v závislosti na generaci, náboženství, politickému přesvědčení a podobně.39 

Paměť si uchovává pouze některé vzpomínky, protože je velmi selektivní, 

některá traumata uložená v kolektivní paměti se přenášejí přes generace. 

Paměť je podle některých sociologů soubor vzpomínek skupin i 

jednotlivců na skutečně prožitou zkušenost.40 Kolektivní paměť je tak nástroj 

k utváření identit společnosti i jednotlivce.  

Halbwachs uvádí jako jeden z příkladů utváření identit díky kolektivní 

paměti na fungování školní třídy, což je i jeden z úhlů pohledu na dějiny obce, 

které sleduji. 

Jde o to, že třída je poměrně uzavřený celek, který si vytváří kolektivní 

paměť na základě zážitků a situací, které spolu zažívá, formuje se jako celek, a 

vytváří jednotnou identitu, učitel již však stojí mimo třídu, i když s dětmi ze třídy 

je každý den, jeho identita vzhledem k postavení, věku a podobně je zcela jiná. 

                                                 
36 Tamtéž. 

37 HALBWACHS, Maurice, NAMER, Gérard a Marie JAISSON, ed. Kolektivní paměť. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2009. Klas (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-01 

38 MASLOWSKI, Nicolas a Jiří ŠUBRT. Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám. Praha: 

Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2689-5. 

39 GIESEN, Bernhard: V různém čase, v různém rytmu a s rozdílnou pamětí, Sociální studia 1-

2/2007, 

40 MILLS, Charles W.: Sociologická imaginace, SLON, Praha 2008. 
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Proto se domnívám, že utváření identity může být zcela zásadně ovlivněno 

nejbližším okolím a napříč generacemi. 

Mým cílem je pomocí kolektivní paměti konstruovat mentalitu, vnímání a 

chápání některých dílčích situací a zkušeností, které proběhly v obci, kterou 

sleduji.
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4 Dějiny obce Sepekov 

Sepekov a jeho okolí se vyznačoval poměrně specifickým postavením a 

specifickými podmínkami v rámci Československa v 50. a 60. letech 20. století. 

Jednalo se o oblast s tradičně velmi rozšířeným zemědělstvím, avšak převážně na 

úrovni malorolnictví a malých hospodářstvích než sedláctví. Většina mužského 

obyvatelstva obce a přilehlých vesnic měla zaměstnání mimo zemědělství a pouze 

ženy se věnovaly malému zemědělství, které patřilo rodině. Muži se věnovali 

zemědělství až po své práci, kde byli zaměstnaní. Mnoho mužů pracovalo 

ve dřevozpracujícím průmyslu, případně jako drobní řemeslníci. Tímto se obec a 

okolí poměrně odlišovalo od jiných regionů Jižních Čech a Vysočiny, kde bylo 

mnohem větší množství velkých zemědělských usedlostí. Zároveň až do 50. let 

nebyl v okolí téměř žádný průmysl jakéhokoli typu. Služby nebyly rozšířeny 

vůbec, protože nejbližší větší město Tábor je vzdáleno zhruba 30 kilometrů a tuto 

dálku za prací v té době téměř nikdo ještě denně neabsolvoval. Velkou výhodou 

obce však byla zastávka vlakové dopravy, která umožňovala poměrně hladký 

přesun obyvatelstva a dobré spojení s okolním světem. 

Polohou je obec také poměrně specifickou. Leží na samém severním okraji 

jižních Čech. Má tak poměrně výhodnou strategickou polohu směrem k hlavnímu 

městu, ale i na druhou stranu směrem do Českých Budějovic. Důležitou součástí 

obce byl a stále je poutní kostel Jména Panny Marie, který je jedním 

z nejdůležitějších poutních kostelů v jižních Čechách, do kterého se pravidelně 

sjíždí řada poutníků. Na druhou stranu obec byla vnímána po celou éru 

komunistické vlády, a ještě desítky let po roce 1989 za místo, kde je velký poměr 

osob hlásící se ke komunistické straně k celkovému počtu obyvatelstva. I v dnešní 

době představitelé této strany vyhrávají v obci volby a do předposledních voleb 

byl starostou nepřetržitě od 50. let stále člen komunistické strany. 

Nejstarší zmínky o obci Sepekov a její počátky spadají hluboko do 12. 

století. Obec patří mezi nejstarší osady na severu jižních Čech. První písemná 

zmínka pochází z roku 1194, kdy docházelo k dělení majetku rodu Vítkovců, kdy 

sepekovské panství připadlo linii krumlovské. Vítkovicové vlastnili panství až do 

roku 1294, kdy po vzpouře proti králi Václavovi II. jim byl majetek odebrán. 

V dalších letech tak majetek připadl pražským biskupům, konkrétně do roku 
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1307. Později po sporech mezi potomky z rodu Vítkovců a pražským biskupstvím 

došlo k prodeji Sepekova, a tak se v roce 1307 Sepekov dostal do držení 

Rožmberků. Kvůli své poloze na okraji panství Rožmberků nebyla obec svými 

pány nijak obhospodařována, spíše naopak. Byla pravidelně zastavována pro 

různé věřitele. Situace se nezlepšila ani během husitských válek, kdy byla obec 

vypálena.41 Později přešel Sepekov od pánů ze Švamberka na pány z Hodějova, 

kteří po bitvě na Bílé Hoře o svůj majetek přišli a Sepekov byl darován císařem 

Ferdinandem II. řádu premonstrátů na Strahově Praze. Na konci 17. století byla 

v obci zřízena škola, vyučovalo se však v soukromých budovách, až v roce 1788 

došlo k výstavbě školské budovy. Kostel Panny Marie byl dostaven v roce 1733 a 

v tom samém roce vysvěcen. Tím tento kostel nahradil starý kostel Sv. Mikuláše. 

Ten byl během vlády Josefa II. uzavřen jako nadbytečný, později došlo během 

velkého požáru v roce 1912 k jeho zničení. 

V 19. století nedocházelo v obci k žádným zásadním změnám nebo 

výkyvům. Obec si již od konce 18. století drží stále velmi podobný počet stálých 

obyvatel, který se pohybuje okolo 1000 až 1300 obyvateli. 

4.1 Sepekov v první polovině 20. století 

Hospodářský vývoj nebyl v první polovině 20. století nijak rychlý, 

převažovalo zemědělství, spíše to malé a drobné podnikání, případě řemeslnictví a 

práce na pile. V obci nikdy do poloviny 50. let nebyl založen větší podnik. I zde, 

tak jak bylo běžné na území Čech a Moravy na přelomu 19. a 20. století a na 

začátku 20. století, vznikaly spolky. Například čtenářských spolků bylo hned 

několik, následně v roce 1920 byla založena místní knihovna. První světová válka 

nezasáhla obec více, než jakoukoli jinou obec v okolí nebo na území Čech a 

Moravy.  

Život v obci tak jako ve stoletích minulých i ve století 20. zaměstnávaly 

každoročně dvě mariánské poutě, které probíhaly v neděli před a po 12. září. 

Jejich obliba rostla mezi katolíky neustále od 18. století. Později ve 20. století se 

z poutí stávala všeobecná slavnost, kdy kostel již nehrál pro většinu obyvatel 

                                                 
41 KYTKA, Josef. Milevsko a jeho kraj: turistika, památky, historie. Milevsko: Spolek pro rozvoj 

kultury, 1996. Milevská vlastivědná knižnice. 
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hlavní roli, ale byla to záminka pro všeobecné veselí a sjezd příbuzných do 

Sepekova. 

Ani druhá světová válka naštěstí neznamenala pro obec takovou hrůzu a 

katastrofu než pro obce v okolí. Ve vsi před válkou neexistovala komunita Židů, 

žilo zde pouze několik rodin, z nichž někteří stihli odejít do zahraničí. Přestože se 

obce hrůzné věci napřímo nedotýkaly, všichni znali osud obce Bernartice, která 

leží 10 kilometrů od Sepekova a byla během Druhé světové války hned dvakrát 

vyvražďována Německými vojáky a jednotkami SS42.  

Toto vše nechalo pachuť v celém okolí a je znát a žije v historii obcí 

dodnes.

                                                 
42 BORSKÁ, Ilona. Doktorka z domu Trubačů. Praha: Motto, 2016. Životopisný román. ISBN 

978-80-267-0760-8. ŠOLC, Jiří. Přijdeme za svítání: diverze v neregulérní válce československého 

odboje v letech 1939-1945. Praha: Naše vojsko, 2005. ISBN 8020608001. 
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5 Československo 

5.1 Politický vývoj v Československu 

Československo v letech 1945 až 1965 prošlo mnoha změnami, ať už na 

úrovni ekonomické, politické, mocenské nebo sociální. Jedná se o období, pro 

které je podle Lenky Kalinové přesnější výraz „experiment se socialismem“ než 

označení komunismus.43 Téměř každý rok od konce druhé světové války 

docházelo k událostem, které poznamenaly Československo a její obyvatele, ať už 

se jednalo o zákonná nařízení, úřední pokyny, organizované akce nebo politická 

rozhodnutí.44 Postupně docházelo k cílenému přetváření společnosti 

v Československu, k přetváření jejího myšlení a fungování v každodenní realitě. 

Došlo také ke změnám v soukromém vlastnictví, ke znárodnění výrobních 

prostředků, zemědělských usedlostí a následnému odstranění třídních rozdílů mezi 

občany tohoto státu.  

Hospodářský vývoj země je velmi dobře vysvětlen a objasněn v Průchovi, 

který ho člení zhruba následovně: 1. Znárodňování a plánované hospodářství 

v období od roku 1945, 2. Státem řízená ekonomika od roku 1948, 3. Od roku 

1953 určitá revize předchozího nastavení fungování hospodářského systému 

v zemi, i kvůli probíhajícím stávkám dělníků apod.45  

Na politické úrovni jak už bylo výše zmíněno se po skončení druhé 

světové války v návaznosti k událostem ve světě, děly také velké změny, které 

tvořily pokračovací můstek k politickým událostem konce První republiky, Druhé 

republiky a 2. světové války. 8. května 1945 skončila II. světová válka v Evropě.  

Již 4. dubna prezident Beneš jmenoval v Košicích první poválečnou vládu, jejímž 

předsedou se stal Zdeněk Fierlinger. Byli v ní zástupci 6 politických stran, kteří 

tvořili tzv. Národní frontu. Byly to jediné strany, které byly po válce povolené. 

Těmi 6 stranami byly: Československá strana sociálně demokratická, 

                                                 
43 KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu: k sociálním 

dějinám v letech 1945-1969. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1536-5. 

44 KAPLAN, Karel. Proměny české společnosti (1948-1960). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV 

ČR, 2007. Česká společnost po roce 1945. ISBN 978-80-7285-079-2, s.30. 

45 PRŮCHA, Václav. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. Brno: Doplněk, 

2009. ISBN 80-7239-147-X. 
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Československá strana národně socialistická, Československá strana lidová, 

Komunistická strana Československa, Demokratická strana Slovenska, 

Komunistická strana Slovenska. 

Vláda postupně začala plnit body svého programu, jehož přijetím 

v podstatě všechny politické strany akceptovaly koncept přechodu k socialismu a 

ratifikoval začlenění Československa do sovětské sféry vlivu.46 Během 

znárodnění přešly pod tzv. Národní podniky banky, pojišťovny, velké průmyslové 

závody, kde bylo více jak 500 zaměstnanců, doly a podobně. Doufalo se, že díky 

těmto změnám se rychleji překoná hospodářská a ekonomická poválečná krize 

v zemi, ale to se nakonec příliš nenaplnilo. Znárodnění se nakonec týkalo více jak 

¾ průmyslu v Československu a pro toto odvětví tudíž nemá tak velký význam 

rok 1948, ale již rok 1945.47 Vzápětí na to začala probíhat i pozemková reforma, 

celkově bylo zabaveno 2milióny 946 tisíc ha půdy, nejvíce zabavené půdy bylo 

v pohraničí a to 1milión 995 tisíc ha půdy.48 Poté byla tato půda přidělována 

drobným rolníkům, a protože rozdělování půdy řídilo ministerstvo zemědělství, 

které bylo v rukou KSČ, dokázali komunisté využít situace ve svůj prospěch. 

Především dávali najevo, že podle nich půdu nerozděluje stát v zastoupení 

ministerstva zemědělství, ale komunisté jako takoví. Kromě ministerstva 

zemědělství měli také ministerstvo vnitra a informací, takže v rukou drželi jedny 

z nejdůležitějších resortů, čehož později dokázali náležitě využít. Měli také 

podstatně více lidí v Národních výborech než jakákoli jiná strana.  Z 10 670 

předsedů místních národních výborů bylo 5 867 komunisty.49 V říjnu 1945 

definitivně skončilo vydávání dekretů prezidentem Edvardem Benešem poté, kdy 

jím bylo zvoleno Prozatímní národní shromáždění a do jeho rukou se přenesla 

zákonodárná moc. 

26. května 1946 se konaly volby do Ústavodárného národního 

shromáždění Československé republiky. Přestože bylo možno volit jen mezi 

povolenými stranami, které byly v Národním shromáždění, považují se tyto volby 

                                                 
46 RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. 

Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0957-4. 

47KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945 – 1948. Praha: Panorama, 1990. 

48KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. Praha: Mladá fronta, 1993, s. 43. 

49KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. Praha: Mladá fronta, 1993, s. 63. 
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za demokratické. V Čechách volby vyhrála KSČ se 40 % hlasů a na Slovensku 

Demokratická strana se 60 % hlasů a to se komunistům příliš nehodilo, takže se 

rozhodli tuto stranu zdiskreditovat, což se jím později povedlo. Klement Gottwald 

se stal předsedou vlády. Kromě toho získali komunisté opět ministerstvo 

zemědělství a ministerstvo vnitra, na další dva důležité posty – ministerstvo 

zahraničí a ministerstvo národní obrany byli navrženi nestraníci a to Jan Masaryk 

a gen. Ludvík Svoboda, což se komunistům hodilo více než zástupci národních 

socialistů. Ti obsadili pozici místopředsedy vlády a to Dr. Petrem Zenklem. 

Později vláda a parlament schválily vládní program, který odpovídal 

komunistickým předvolebním požadavkům a bodům jejich volebního programu. 

Jedním z bodů tohoto programu bylo splnění dvouletého hospodářského plánu a 

vypracování nové ústavy. 

Po devastujícím suchu v roce 1947, které zemi dva roky po válce 

nepomohlo, přišel rok 1948, kdy se stupňovalo napětí ve vládě, v Národní frontě, 

parlamentu, ale i na malých městech, na schůzích národních výborů, v závodech, 

továrnách. V únoru 1948 se vlády v zemi chopila Komunistická strana 

Československa, Sociální demokracie byla začleněna do KSČ a počet členů 

ostatních stran výrazně omezen. Ještě před volbami byla schválena nová ústava 

tzv. Ústava 9. května, kterou prezident Edvard Beneš odmítl podepsat a 

protestoval i proti jednotné kandidátce. Nakonec se rozhodl odstoupit. Na jeho 

místo byl 14. května zvolen Klement Gottwald a předsedou vlády se stal Antonín 

Zápotocký. 

Na úrovni sociální také došlo k zásadním změnám, které byly ovlivňovány 

politickou, ekonomickou a hospodářskou situací v zemi. Docházelo k obrovským 

přesunům obyvatelstva nejen po geografické stránce, ale i po stránce sociální 

mobility, k čemuž se dostanu následovně 

5.2 Zemědělská politika po roce 1945 

Zemědělská politika v Československu se začala vyvíjet novým směrem 

brzy po skončení druhé světové války, kdy nebyla povolena obnova Agrární 

strany, která v minulosti zastávala významné postavení na české vesnici. Také 

krátce po válce proběhla Pozemková reforma, kdy byla zabavována půda 
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obyvatelům německé a maďarské národnosti a byla přidělována obyvatelům české 

a slovenské národnosti.  

Po volbách v roce 1946 se stal ministrem zemědělství Julius Ďuriš, který 

vytvořil a předložil šest nových zákonů zákon o revizi pozemkové reformy, zákon 

o technicko-hospodářských úpravách pozemků, zákon o myslivosti, zákon o 

zaknihování přídělů ze zkonfiskovaného majetku, zákon o zajištění zemědělského 

výrobního plánu a zákon o úpravě dělení zemědělských podniků.  Na tyto zákony 

poté bylo navázáno tzv. Hradeckým programem, vyhlášeným 4.dubna 1947 

v Hradci Králové.50 V Hradeckém programu šlo opět především o konfiskaci půdy 

a nové příděly zkonfiskovaných velkostatků. Po únoru 1948 byla urychleně 

schválena soustava zákonů, které byly obsaženy jak v tzv. Ďurišových zákonech, 

tak v Hradeckém programu, které se doplňovaly a někde dublovaly.51 V ústavě 

z 9. května 1948 byla zemědělcům určena nejvyšší přípustná výměra půdy na 50 

hektarů, v této době již bylo velmi ožehavým tématem nejvyšší přípustná výše 

vlastněné půdy a následně to bylo takto stanoveno v ústavě. Od 21. března roku 

1948 platil tzv. Zcelovací zákon, díky kterému mohly vznikat neoddělené lány 

půdy později připravené na jednotnou zemědělskou výrobu. Další rok v únoru 

1949 byl vydán zákon č. 69/1949 Sb. o jednotném zemědělském družstvu.52 

Druhý paragraf zákona uvádí následující předměty činnosti JZD:  

- scelování půdy; 

- mechanizace zemědělské práce; 

- součinnost při stanovení, rozvrhu a plnění výrobních úkolů v zemědělství, 

zejména  

- uzavírání smluv o výrobě zemědělských výrobků 

- součinnost při stanovení, rozvrhu a plnění výrobních úkolů v zemědělství, 

zejména  
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- uzavírání smluv o výkupu a dodávce zemědělských výrobků; 

- účast při výkupu zemědělských výrobků a při opatřování zemědělských potřeb; 

- péče o zvelebení rostlinné a živočišné výroby; 

- péče o organizaci práce ke zvýšení výrobnosti zemědělství; 

- péče o zvyšování kulturní a sociální úrovně venkova; 

- péče o ulehčení práce venkovské ženy53 

Uvedený zákon je zavádějící, přestože oficiálně hlásal něco, pravým 

úmyslem byla naprosto zásadní reforma zemědělského života, kvůli které již život 

na vesnici nikdy nebyl jako dříve. 

Zakládaná JZD ve své prvotní fázi měla být jakousi nabídkou a výzvou pro 

všechny zemědělce na Československé vesnici, protože umožňovala členství 

velkých sedláků, dokonce i v jejich vedení, pokud 4/5 tvořili malí a střední 

rolníci.54 

Na základě zákona o JZD byly zavedeny čtyři typy družstev.  

U družstva I. typu se stále uplatňoval faktor soukromého vlastnictví 

pozemků a dodržovaly se jejich hranice. Obhospodařování půdy však probíhalo 

společně, při němž členové sdíleli veškeré mechanické prostředky. 55 

Každý si ponechal úrodu ze své půdy, jednalo se tedy spíše o formu 

sousedské výpomoci. 

Živočišná výroba probíhala nadále v individuálních hospodářstvích.56 

U II. typu družstev docházelo ke zrušení hranic mezi pozemky a rozorání 

mezí. Takto spojené pozemky byly následně obhospodařovány celou vesnicí. 

Soukromé vlastnictví však bylo stále zachováno, rozloha pole náležící 
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jednotlivým členům byla zaznamenávána. Odvíjel se od ní podíl úrody, který byl 

členům přidělován. Členové byli navíc odměňováni za typ vykonané práce. 

Živočišná výroba probíhala nadále pouze v soukromém sektoru.  

Pro JZD III. typu byla charakteristická společná jak rostlinná tak i 

živočišná výroba. Vypěstované plodiny již nepatřily členům, ale JZD. 

Dobytek byl ustájen ve společných stodolách. Pozemky byly nadále 

vedeny v pozemkových knihách jako majetek členů, avšak majitelé se vzdali 

všech práv týkajících se samostatného hospodaření. Členové měli nárok ponechat 

si záhumenek, v průměru o ploše půl hektaru.  

Odměňování probíhalo na základě odpracovaných jednotek členů a mezi 

ty, kteří odevzdali svou půdu do užívání JZD, bylo rozděleno asi 10 -20% 

celkového zisku JZD.  

U družstva IV. typu dochází pouze k jedné změně oproti předchozímu typu 

a to, že majitelé pozemků poskytnutých JZD již nemají žádný nárok na 

kompenzaci. Veškerý zisk z hospodaření je rozdělován členům na základě 

množství a kvality vykonané práce.57 

Začátkem roku 1951 bylo v Československu 7110 JZD. Z nich bylo 2026 

typu II., 1688 typu III. a 154 typu IV.  V letech 1949–1951 byla rozvíjena 

zejména družstva I. a II. typu zaměřená na společnou rostlinnou výrobu.58 

Od roku 1954 se při zakládání JZD již I. a II. typ neuplatňoval a rovnou se 

přecházelo ke III. typu.59
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6 Vývoj na Československé vesnici 

Jak již bylo výše zmíněno, období po roce 1945 znamenalo pro 

Československou vesnici nemálo změn, které navazovaly na neutěšenou situaci 

válečných let. Tradiční vesnice tvořená převážně rolníky postupně přestala 

existovat. Československá vesnice se začala vyznačovat oproti okolním státům 

jedním specifikem a to tím, že většinovou část vesnice tvořili průmysloví dělníci a 

pracovníci v jiném než zemědělském oboru.60  

Rozvoj těžkého průmyslu odčerpával finanční ale i lidské zdroje ze 

zemědělství. Od roku 1948 do roku 1953 odešlo ze zemědělství více jak 300 tisíc 

osob, do roku 1960 to bylo více jak 470 tisíc osob61. Trend doby byl, že ze 

zemědělství odcházeli především mladí muži a práci vykonávaly starší ženy, které 

na začátku 50. let odešly z domácností a svých malých hospodářství do nově 

zakládaných JZD. Někteří odcházeli dobrovolně za lepšími pracovními 

podmínkami, pevnou pracovní dobou a jistým výdělkem, jiní z důvodu 

vynuceného zanechání soukromého podnikání, řemesel a kolektivizace.62 To 

představovalo nejlepší zdroj pracovních sil pro prů-mysl. 

Jedinou výjimku tvořili lidé, kteří dobrovolně odcházeli z města na vesnici 

pracovat nejčastěji do JZD na vyšší posty nebo pracovat jako traktorista a 

podobně. Tito lidé odcházeli na vesnici hledat sociální jistoty, který jim stát jako 

nově příchozím ochotně nabízel.63 Sociální politika se obecně velmi rychle stala 

důležitou součástí politiky státu. Spadalo pod ní zdravotnictví, bytová politika, 

vzdělávání včetně mimoškolního vzdělávání, které mělo usnadnit život především 

matce, jako osobě, která se měla navrátit, co nejdříve do zaměstnání.64 Díky 

sociálním jistotám, které stát proklamoval, byl schopen získat velkou část 
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obyvatelstva na svoji stranu, nebo si alespoň zajistit mlčící většinu, která byla 

ochotna toto přijmout i za cenu ztráty svého skromného zemědělství a tím i 

demokratických svobod.65 Sociální politika státu se stala velmi důležitou, možná 

jednou z nejdůležitějších součástí mocenské politiky státu. Dokázala ovlivnit 

životy lidí nejen v dané přítomnosti, ale i v pohledu a ve vnímání režimu jako 

takového. Pro většinu obyvatel představovali sociální programy pocit velkého 

zabezpečení a jistot, které se jim často nedostávali za První republiky a již vůbec 

ne během Druhé světové války.  

Na druhé straně na vesnici v této době také postupně došlo ke zničení 

fungujícího soukromého hospodářství a soukromého drobného podnikání. 

Proběhla kolektivizace vesnice a postupný přechod téměř všech zemědělců do 

jednotných zemědělských družstev podle časového harmonogramu, který je 

popsán v předchozí kapitole.66 To se však netýkalo většiny obyvatelstva tak, aby 

došlo ke zničení jejich života, a proto naopak vítaly změny pro ně pozitivní, jako 

již zmiňovaný sociální systém zabezpečení, zvýšení platů a mezd s přechodem 

k práci v průmyslu. 

Všechny události zmiňované výše postupně zcela změnily ráz vesnice, její 

uspořádání, vztahy v ní, došlo ke změnám společenského postavení zemědělce, 

byly zavedeny nové principy hospodaření a v zemědělské produkci. V mnoha 

směrech si nové poměry vynutily i změnu v osobním životě, protože pohyb 

v počtu a struktuře zaměstnanců v zemědělství v padesátých letech ovlivnil nejen 

samotné odvětví, ale také život jako takový na československé vesnici.67  

Odchod osob ze zemědělství se totiž dlouhodobě nedal zastavit, a i přes 

postupující mechanizaci se dostatečný počet pracovníků do zemědělství nedařilo 

zajistit. Vesnice postupně stárla a nezměnil na tom nic ani fakt postupného 

navazování školství na zemědělství a podřízení vzdělávací soustavy budoucímu 

zaměstnání žáků a studentů, ani povinnost žáků ze zemědělských rodin 
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pokračovat v zemědělství a neumožnit jim jinou volbu. Žáci z těchto rodin byli 

přidělování pouze na zemědělské školy s podepsanou smlouvou do příslušného 

JZD, kde měli hned po vyučení nastoupit, přesto po absolvování učňovské školy 

odcházeli ve velkém množství pracovat do průmyslu, kde si mohli vydělat 

mnohem více.68 V následujících 60. letech postupovala mechanizace 

v zemědělství, i díky které odcházelo stále větší množství lidí do měst a proces 

urbanizace tak nabral vysokých obrátek, počet obyvatel ve městech se mezi roky 

1961 – 1970 zvýšil o milion. 

Přes všechny změny, které na vesnici, v zemědělství a v nově budovaném 

průmyslu probíhaly, vesnice a její občané si dál žili svými každodenními životy, 

kde více než pokyny z ÚV KSČ v Praze byli ovlivňováni sousedskými vztahy a 

vztahy v rodinách a mezi přáteli. Vesnice vždy fungovala zcela jinak než města. 

Přestože došlo k vybudování komunistických výborů na vesnicích a v okresních 

městech, nikdy nedošlo k mocenskému ovládnutí z Prahy, na vesnici byly vždy 

důležitější vztahy mezi sousedy než postavení v rámci komunistické strany. Vše 

fungovalo intuitivně na bázi vztahů, které nešly zakreslit do struktury KSČ, a 

které nebyly na první pohled rozpoznatelné. Straníci na vesnici byli vždy 

vystaveni tlaku svého okolí při rozhodování o důležitých věcech, neexistovala 

anonymita jako ve velkých městech, proto na venkově nikdy nedošlo zcela 

k ovládnutí fungování venkova a jeho centralizaci.  

To, že stále ještě dochází k takovému výkladu dějin venkova, je podle mne 

chybné, protože k podřízenosti společnosti vůči straně minimálně na vesnici nikdy 

nedošlo. 

Venkov je často popisován především jako místa velkého komunistického 

útlaku, zničení zemědělství a zničení lidských životů, což je velmi zkreslený 

pohled fungování československého venkova.  
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7 Koncept práce aneb tradice versus nová generace 

Tato práce se zabývá dějinami lokálního společenství v obci Sepekov v období 

dvou desetiletí po druhé světové válce. Analyzuje různé generační zkušenosti v 

jejich vazbě na individuální či kolektivní identity, proměny identifikačních vzorců 

a vzájemné propojování. Usiluje postihnout rozdíly v identitě těch, kteří se 

narodili před válkou nebo během ní, od generací, spjatých celým svým životem se 

státním socialismem.  

Důležitým bodem práce je vznik a utváření kolektivní paměti a následné utváření 

kolektivní a individuální identity každého jednotlivce tak, že docházelo ke vzniku 

odlišné generační zkušenosti a jinému nejen sebevnímání, ale vnímání okolního 

světa a přístupu k němu a jinému pohledu na svět a uvědomování si hodnot. 

Docházelo k jinému prolínání hodnot a zvyků než u generace předchozí nebo té 

následující. To, co pro jednu generaci mohla být hodnota, pro další generaci se již 

jednalo pouze o zvyk, ve kterém nehledala hlubší význam a naopak. 

V konceptu této práce tudíž vzniká několik otázek, přes jaká témata si 

uvědomovat tyto rozdílné hodnoty, identity, paměti a zkušenosti.  

Mezi základní otázky, které je možné porovnat, abychom mohli vidět rozdíly 

v generační zkušenosti, jsou otázky tradic s tím souvisejících hodnot a zvyků a 

nových celospolečenských pořádků na venkově. 

Tradice na vesnici se prolínaly všemi generacemi, avšak s různou intenzitou a s 

různým subjektivním vnímáním a chápáním a následným výkladem situací 

v dějinách. Ty může každá generace na základě svého vnímání chápat zcela 

odlišně.  

Celospolečenská proměna vesnice a její zásah do vývoje života každého člověka 

ovlivnil chod vesnice, není však zcela jasné, do jaké míry. 

 Je potřeba se také ptát, jak tuto situaci vnímala generace lidí, která se do 

probíhajících zásadních změn narodila a změnu vlastně nepovažovala za změnu, 

ale za jediný stav věcí, který je jí známý, a tudíž pro ni normální.  
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Další otázkou, která mne konceptuálně zajímá je názor Matěje Spurného, který ve 

své knize „Nejsou jako my“69 formuloval myšlenku, že čím dále od mocenského 

centra se aktéři nacházejí, tím jsou více v konfliktu mezi fungováním státu, 

ideologie na jedné straně a lokálním prostředím a praxí na straně druhé. S tím 

samozřejmě zcela souhlasím, ale moje otázka na toto navázaná zní, zda si tento 

konflikt, který jistě vznikal, dokázala vůbec určitá skupina obyvatel v lokálním 

prostoru uvědomit, zda ho dokázala vnímat, že tam je. Zda neměli pocit, že je vše 

v souladu s mocenským centrem, protože nevěděli, jak to funguje jinde, zdali 

pouze svůj případ a zda pro ně mocenské centrum zároveň nebylo tak vzdálené, že 

si ho nedokázali reálně uvědomit, ani ho plně vnímat, zda to nebrali jen jako 

abstraktní pojem. Zda nedokázali vnímat pouze lokální autority, které však 

používali stejný způsob komunikace, vyjadřování. Mocenské centrum pro ně bylo 

příliš daleko na to, vnímat ho jako autoritu.  

Další otázka poté vyplývá zcela samovolně a je to otázka, kterou formuloval Peter 

Heumos,70 zda sítě vztahů vzniklých v lokálních společenstvích, prostupující 

rodinnými vazbami, neformálními strukturami nelze považovat za vlastní realitu 

socialistických společenství a skutečný svět fungující v té době s přihlédnutím 

k předchozímu tvrzení Matěje Spurného. Zda tento systém nenarušil oficiální 

vztahy nadřízenosti/ podřízenosti a možnosti něčeho dosáhnout ještě umocněné 

lokálním prostředím, které je velmi vzdálené od mocenského centra a vnímá ho 

pouze jako obrázek v pozadí.  

Dlouhodobou otázkou v historiografii naší země je problém, jak vysvětlit spojitost 

50. let s druhou polovinou 60. let, kde se 50. léta stále popisují jako období teroru 

a útisku obyvatelstva ze strany státu a strany a 60. léta se vidí jako doba semknutí 

se obyčejných lidí Československa opět kolem komunistické strany. Jak je tedy 

tento přechod možný a náhlý? Peter Heumos tuto situaci vysvětluje fungováním 

                                                 

69 SPURNÝ, Matěj. Nejsou jako my: česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960). Praha: 

Antikomplex, 2011. ISBN 978-80-904421-3-9 

70 HEUMOS,P . K sociálně historickému výzkumu komunistických systémů, In: Soudobé dějiny 

XV/3-4, s.689. 



 

37 

 

mas v politice, kdy masy podléhají náladám a nechají se rychle zmanipulovat.71 Já 

si však myslím, že to může být dáno zcela odlišnou výchovou nových generací 

dětí, které se narodily do situace na začátku 50. let a byly vychovány tak, aby 

určité věci vůbec nevnímaly, nebo je braly zcela automaticky. Proto jim nemuselo 

dělat problém podporovat komunistickou stranu na konci 60. let a fandit novým 

změnám, protože neznaly nic jiného. To jsou otázky, na které si díky výzkumu a 

zkoumání pramenů pokusím ve své práci odpovědět. 

7.1 Tradice 

Československá vesnice byla i přes všechny nastupující změny v 50. letech 

poměrně konzervativní, alespoň mezi určitou věkovou skupinou, která byla 

zaklíněna ve svých tradicích a ve svém systému hodnot, postojů a fungování. 

Přestože lidé v produktivním věku prožívali velké změny v zaměstnání, 

kdy docházelo k přesunům a lidé ho ať už dobrovolně nebo nuceně měnili, 

vzdávali se svého zemědělského majetku, zvířat a půdy, přesto nedokázali ze dne 

na den zcela zrušit a přestat vnímat svůj předchozí svět a pohled na život.  

Přestože již nebyli rolníky, ale dělníky ve fabrice a jejich ženy nebyly 

v domácnosti, ale pracovaly v JZD, nechávali si přidělené záhumenkové pole a 

záhumenkovou krávu, protože to bylo to jediné, v čem si byli jistí, přesně věděli, 

co mají dělat, a i když to již pro svoje uživení nepotřebovali a dokázali by 

materiálně vyžít i bez toho, po stránce psychické bez těchto zažitých rutinních 

činností být nedokázali. Byla to jedna z mála jistot ve zmateném světě tehdejší 

doby.  

Proto každý den po své nové práci ještě chodili na svá malá políčka, o 

která se starali. Proto se také přestali oficiálně hlásit k římskokatolické církvi, 

nechali své rodiče vést vnuky k víře a účastnit se náboženských svátků. A 

přestože nesouhlasili s názory některých pedagogů a nesouhlasili s interpretací 

některého učiva, měli stále velký respekt k učitelům, který vychází z české 

historie, a tak také vychovávali své děti – k velkému respektu vůči učiteli, ačkoli 

jeho názory byli zcela rozdílné než názory rodičů nebo prarodičů.  

                                                 
71 Tamtéž, s.699. 
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Proto si myslím, že pro poznání generačních proměn ve společnosti, ale 

také k pochopení celé společnosti v Československu je nezbytné zabývat se 

tradicemi a rituálů, které ovlivňovaly život lidí na vsi. 

7.2 Společenská proměna vesnice a její vliv na novou generaci 

Díky venkovskému prostředí, na jedné straně plné změn, na druhé straně 

poměrně konzervativnímu, vyrůstala generace lidí, pro které byl socialismus 

přirozenou výchozí základnou životních a pracovních orientací, „narušovanou“ 

katolickou výchovou prarodičů.72  Je to generace narozená do probíhající 

celospolečenské proměny vesnice a jejího běžného fungování, která nikdy 

nezažila kapitalismus, svobodu slova, na druhou stranu ani válku nebo alespoň ne 

v takové podobě, aby si ji plně uvědomovala pro svůj nízký věk.  

Je to generace, která většinu svého produktivního života prožila 

v komunismu, tudíž tento stav věcí brala za přirozený. S různými postoji, 

chováním ve škole nebo v rodině byli tak spjatí, považovali ho za tolik normální, 

že nevnímali situaci takovou, jak ji viděli jejich rodiče, ale pouze ze svého úhlu 

pohledu zkresleného tím, že nikdy nezažili nic jiného. Používali například slovní 

spojení „soudružko učitelko“ tak automaticky, že nechápali význam jednotlivých 

slov, bylo to pro ně ustálené spojení, u kterého nepotřebovali zkoumat, co vlastně 

význam slov znamená.73  

Tito lidé díky těmto aspektům a vlivům vyrůstali již na zcela jiných 

základech, ve zcela jiných duchovních i materiálních podmínkách než generace 

před nimi, vyrůstali ve vnějším světě zcela jiných hodnot a v rodinném světě, kde 

se stále dbalo na dodržování starých hodnot. Nastával tak pro tuto generaci 

poměrně schizofrenní pohled na fungování světa a na vlastní způsob života.  

Díky takovému vývoji tito lidé později vyrůstali v odlišné osobnosti než 

jejich rodiče, s odlišným pohledem na svět, protože vývoj postojů občanů souvisí 

vedle vnějších podmínek také s generační, sociální a vzdělanostní obměnou 

obyvatelstva, jejich hodnotami, potřebami a mentalitami v jednotlivých 

                                                 
72 MACHONIN, Pavel. Československá společnost: sociologická analýza sociální stratifikace. 

Bratislava: Epocha, 1969, str. 474. 

73 Rozhovor s Františkem Kinským v příloze MF Dnes, Magazín Víkend MF Dnes, 3. – 4.7.2017 
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obdobích.74 Jak je již zmiňováno v předchozí kapitole, utvářely se zcela jiné 

identity a kolektivní paměť, přestože tito lidé spolu žili, ba co víc, tvořili jednu 

rodinu, což je to nejbližší pouto, co může v životě člověka existovat. 

Lze zkoumat, jak kromě jiného postupně docházelo ke změnám 

společenských vztahů a postojů na základě nenápadného, ale účinného 

byrokratického systému v Československu, ke změnám postojů a chování 

obyvatel přispívaly i myšlenkové zdroje odpovídající době a zájmům 

obyvatelstva. Bylo možné sledovat změny v postojích a hodnotách obyvatel, ale 

také změny v chování na pracovišti, ve škole a v rodinném prostředí, což je 

neméně důležité.75 

Je také pravda, že samozřejmě každý sociální systém v procesu 

enkulturace a socializace přenáší na mladou generaci svůj systém kulturních a 

sociálních hodnot a zařazuje je postupně do systému pozic a rolí, mládež do toho 

vstupuje jako objekt, který je vychován, ale i jako novátorský subjekt, který díky 

vnějším vlivům zpětně ovlivňuje prostředí a osoby kolem sebe.76  

Avšak postižení generačních rozdílů v životním stylu a způsobu života lze 

těžko sledovat, nejlépe však během různých subjektivních momentů, které nelze 

jednoznačně určit, zároveň je tento jev velmi závislý na věku jedinců, čím jsou 

lidé dospělejší a starší, tím se rozdíly více stírají a nejsou již téměř 

pozorovatelné.77 

Při popisování těchto proměn ve společnosti se někdy hovoří také o tzv. 

generační mentalitě a identitě, která se vytváří na základě společných prožitků 

historických nebo společenských událostí. Je třeba si uvědomit, že jednání lidí, 

kolektivní nebo individuální není tolik určováno danou skutečností, ale opírá se o 

zkušenosti získané výchovou, tradicemi, sociálními zájmy, a zejména situací 

kolem dospívání a skupinovou výměnou výkladů a přesvědčení.  

                                                 
74 KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu: k sociálním 

dějinám v letech 1945-1969. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1536-5. 

75 KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu: k sociálním 

dějinám v letech 1945-1969. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1536-5. 

76 MACHONIN, Pavel. Československá společnost: sociologická analýza sociální stratifikace. 

Bratislava: Epocha, 1969, str. 474. 

77 Tamtéž. 
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A tak generační zkušenost vzniká ne díky skutečnosti samé, ale spíše díky 

dobovému způsobu vnímání dané skutečnosti, představy a předsudky, které si 

generace vytvořila, očekávání, s nimiž si realitu spojila a přesvědčení, jimž ji 

hodnotila. Díky tomu také vzniká určitá hierarchie hodnot, požadavků a zájmů, 

které mohou působit ještě dlouho po době svého vzniku.78  

                                                 
78 HAVELKA, Miloš. Srovnání nesrovnatelného aneb Existovala v českých nejnovějších dějinách 

epocha totalitarismu?. In: Soudobé dějiny, roč.16, č.4. Praha ÚSD AV ČR, 2009. 
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8 Dětství 

Tato práce, která se zabývá generačními zkušenostmi v lokálním prostoru 

se snaží postihnout rozdíly v identitě lidí, v chápání a vnímání různých životních 

situacích. V analytické rovině práce jsem se snažila pracovat na více úrovních. 

Jednou z těchto rovin je školství, další rodina. Obě tyto roviny jsou úzce spojeny 

s dětstvím a dospíváním. 

Dětství a dospívání každého člověka je velmi důležitým mezníkem 

v životě. V této době každého z nás formuje především rodina, škola, kde trávíme 

mnoho času a pak také kamarádi, dětský kolektiv. V období dětských let a 

ranných mladých let je také člověk nejvíce formován a ovlivňován pro jeho 

budoucí život. Již nikdy během života člověka není osobnost tak tvárná, jako 

během prvních 20 let života. 79 

Z tohoto důvodu si myslím, že tato část práce je jednou z nejzásadnějších 

částí diplomové práce, protože se na ní dají pozorovat, analyzovat a postihnout 

změny v myšlení a vnímání světa kolem sebe u osob, u kterých se formovala 

odlišná generační zkušenost.  

To, že je dětství zásadní doba pro vývoj osobnosti si uvědomovali i 

funkcionáři komunistické strany v 50. letech. Tento fakt byl znám již od konce 19. 

století, kdy se stále více do popředí dostávalo dítě a dětství jako takové. 

V rodinách se stále více pozornosti věnovalo dítěti, a to především na začátku 

20.století, kdy hlavně po První světové válce již nebylo běžné, aby rodina měla 

hodně dětí, proto se o ně rodiče začaly více starat, zajímat a bát se o ně.80  

Na oficiální rovině se pohled na dítě začal také zcela proměňovat. V roce 

1924 byla schválena Ženevská deklarace práv, na které byla přiznána i práva 

                                                 

79 CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012. Psyché 

(Grada). ISBN 978-80-247-4033-1. 

80 LENDEROVÁ, Milena a Karel RÝDL. Radostné dětství?: dítě v Čechách devatenáctého století. 

V Praze: Paseka, 2006. Fénix (Paseka). ISBN 80-7185-647-9. 
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dítěte, ty byla dále upravena v roce 1959 novou Deklarací práv dítěte.81 Zároveň 

začaly poměrně již významného postavení dítěte v rodině, ve společnosti využívat 

politické režimy, včetně komunismu.82 Dítě mělo být podle některých 

ideologických představ vytrženo z prostředí rodiny a na základě třídně 

definovaného obrazu dětství formovat novou lepší společnost.83 

Dětství s pokusy režimu vměstnat ho do idealizovaných obrazů společnosti 

dané doby můžeme sledovat ve více rovinách. A to v rovině školství, včetně 

mimoškolní výchovy a organizací volného času v rámci institucionalizovaných 

zařízení, v rovině rodiny, ohraničené rodinnými rituály, kamarády, tradicemi a 

osobními vztahy a také v rovině subjektivního chápání dětství samotnými aktéry. 

Protože se tato práce zabývá především prvními dvěma dekádami 

komunistického režimu v Československu, lze sledovat několik generací dětí, 

které byly zásadně ovlivněny dobou a společností, do které se narodily a ve které 

žily. 

Kromě již zmíněných rovin výzkumu si lze položit otázky, které jsou 

důležité pro tuto práci. Jak bylo ovlivněno dětství těchto generací školními 

institucemi? Jak se měnily představy o dětství? Jak bylo dětství ale skutečně 

prožíváno? Podařilo se režimu vměstnat dětství do rámců a plánů, které byly 

stanoveny a institucionalizovat ho? Jak zásadně snaha o ovládnutí dětí skrze školu 

a další mimoškolní aktivity vytrhla děti od jejich rodiny? Jak zásadně tato snaha a 

její úspěch ovlivnil myšlení dětí o světě, ve kterém žily? Jak se snažil systém 

působit na dospělé, rodiče těchto dětí? 84 

Všemi výše zmíněnými otázkami se budu zabývat v rámci následujících 

kapitol. Například v časopisu Pedagogika Karel Rýdl nastiňuje vlastní tezi, že 

nastavená koncepce ve školství po roce 1945 respektive po roce 1948 vytvořila 

                                                 
81 http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/deklarace-prav-ditete.pdf 

82 KNAPÍK, Jiří. Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech. Opava: Slezská 

univerzita, c2014. ISBN 978-80-7510-057, s.12. 

83 Tamtéž, s.13. 

84 KNAPÍK, Jiří. Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech. Opava: Slezská 

univerzita, c2014. ISBN 978-80-7510-057, s.16. 
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průměrnou generaci lidí, morálně, eticky a hodnotově pokřivenou.85 Bylo tomu 

opravdu tak? A pokud ano, dalo se tomu vůbec v postavení dítěte bránit? 

 

                                                 
85 RÝDL, Karel. K minulosti a perspektivám ideje a organizaci jednotné školy, In: Pedagogika, 

1/1996, r.46, s.24. 
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9 Školství 

Pro výzkum dětství a dítěte hraje, jak už jsem výše zmiňovala, velkou roli 

prostředí školy, která vstupuje do dětského světa jako zásadní činitel, který 

ovlivňuje většinu mladé generace až do dosažení plnoletosti. Otázkou však je, do 

jaké míry škola doplňovala rodinu, kamarády, a do jaké míry se snažila rodině 

konkurovat a oslabovat její vliv na děti.  

9.1 Vývoj školství jako instituce v 50. letech 

V období 50. let proběhlo poměrně hodně legislativních změn a úprav. 

Především vznikly dva školské zákony z let 1948 a 1953 a dvě určující tendence, 

kterým se mělo československé školství ubírat. Jednou z nich byla koncepce 

jednotného školství. Druhá koncepce spočívala v úpravě školních osnov, 

požadavků na pedagogy a obsahovou proměnou vzdělávání.86 

Po roce 1948 se systém vzdělávání přestal diskutovat mezi více 

politickými stranami a přešel do kompetence Komunistické strany 

Československa. Ministrem školství se stal 25.2.1948 Zdeněk Nejedlý a nový 

školský zákon schválilo Národní shromáždění 21.4.1948.87 Je však třeba dodat, že 

Zdeněk Nejedlý byl ministrem školství již v letech 1945-1946 a na novém 

školském zákonu se pracovalo již od roku 1945. Změny ve školství totiž byla 

velmi potřeba, protože se školský systém stále řídil zákonem z roku 1869.  

Celé dvě dekády po roce 1948 byly ve školství ovlivněny tendencemi výše 

zmíněnými, které znamenaly odklon od tradic a od předchozího směřování 

školství. I z tohoto důvodu bylo poměrně dlouho ve fungování institucí cítit napětí 

mezi formou a obsahem. Trvalo delší dobu, než došlo k odstranění dvojkolejnosti 

ve výchově dětí a mládeže.88 

O jednotnost školství se však nesnažili pouze komunisté, byla to 

dlouhodobě prosazovaná myšlenka, kterou v roce 1947 prosazoval i Edvard 

                                                 
86 KNAPÍK, Jiří. Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech. Opava: Slezská 

univerzita, c2014. ISBN 978-80-7510-057, s.45. 
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Beneš.89 Edvard Beneš zároveň ale říkal, že určitá nerovnost a nestejnost lidí je 

přirozená, a i určitá diferenciace žáků je tudíž potřebná a také správná, alespoň do 

jisté míry.90 Tuto myšlenku však již ministerstvo školství po roce 1948 nechtělo 

akceptovat.  

Zákon z roku 1948 zaváděl jednotný systém škol s povinnou devítiletou 

docházkou. Školy byly již pouze státní, s jedinou výjimkou církevních škol, které 

byly určeny pro výchovu kněžích. V zákonu z roku 1948 byly zmiňovány zásady 

socialismu a humanismu a stalinská rétorika se do tohoto zákona příliš 

neprosadila.  

Přesto se však do vývoje škol a jejich systému postupně začala prosazovat 

tzv. sovětská zkušenost, což byl hlavní druhá koncepce směřování 

československého školství po roce 1948. Proces změn ve školství byl propojen 

s celkovými změnami ve společnosti, kde docházelo k postupné orientaci na těžký 

průmysl, industrializaci měst, kolektivizaci vesnice a jednotnost zemědělské 

produkce. S tím souvisela proměna žádaných učebních oborů a prosazování 

nástupu mládeže do zemědělství a průmyslu.91  

Na začátku 50. let v souvislosti s novým školským zákonem a se změnami 

ve společnosti, začaly být prosazovány pedagogické knihy ze Sovětského svazu, 

které byly předkládány pro pedagogické sbory v Československu. Týdeník 

Učitelské noviny se také výrazně zapojil do kampaně za prosazování sovětských 

vzorů do československého školství.92 
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9.2 Žák, škola, rodina 

Přestože se tedy komunistický režim snažil působit na učitele a další 

pedagogické pracovníky různými prostředky od vydávání zákonů po překládání 

knih a vydávání časopisů, věděl, že pokud si na svou stranu nezíská rodiče dětí, 

nikdy nedosáhne toho, o co usiloval. Rodina byla vnímána jako překážka ve 

správném vývoji dítěte. Tuto „překážku“ však nechtěli odstranit, ale začalo být 

k rodině přistupováno tak, že měla být i například díky mimoškolní výchově 

postavena ve výchově, ovlivňování a směřování dítěte na vedlejší kolej.93 Cílem 

bylo především zabránit nechat vyrůst další generaci, nositele pro komunistický 

systém nevhodných hodnot, ať už mravních nebo náboženských. Mělo také dojít 

k eliminaci výchovy dítěte v nevhodném rodinném zázemí. 

Oficiální proklamace však v žádném případě nemohly hovořit takto 

otevřeně v tomto duchu, proto se do popředí prosadilo téma o jednotě školy a 

rodiny. Cílem bylo vtáhnout rodiče do výchovné práce školy, díky čemuž mělo 

dojít k eliminaci samotné rodičovské role.94 Již v prvním čísle časopisu 

Pedagogika v roce 1951 je napsáno, že škola je hlavní místo výchovy dětí a 

mládeže a že její velká práce přináší pomoc při budování socialismu.95 Škola 

vyžadovala po rodičích, aby doma prosazovali takovou výchovu, která dodržuje 

chování nastavené školou. 

Postupně docházelo k přehodnocování celého systému a k přístupu ke 

vzdělávání dětí a mládeže. Kromě školních aktivit se měli pedagogičtí pracovníci 

zajímat o žáky i v jejich volném čase a organizovat jim mimoškolní aktivity, 

kterými je měli směřovat pro jejich budoucí správný socialistický život a 

zaměstnání. Postupně tak byla zaváděna mimotřídní a mimoškolní činnost a 

výchova dětí. Mimoškolní výchova měla především podporovat smysl dítěte pro 

                                                 
93 Tamtéž, s. 52. 

94 Tamtéž, s.54. 

95 PAVLÍK, Ondřej. Některé úseky školy a pedagogiky po zasedání ÚV KSČ, In: Pedagogika 1-

2/1951, r.1. 
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život v kolektivu96, odbourat snahy po individualismu a vybočování z řady a měla 

prosazovat normy komunistické výchovy.97 

Samozřejmě se tyto změny ve školství neděly samostatně, vytržené 

z kontextu. Systém mimoškolní výchovy byl navázán na politiku zaměstnanosti 

žen, které po válečných letech začaly odcházet pracovat do zemědělství, lehkého 

průmyslu nebo služeb a bylo potřeba zajistit péči o dítě v době, kdy se o něj 

nemohou rodiče postarat. Tento problém se však většinou reálně řešil ve městech, 

na vesnicích totiž fungoval systém vícegeneračního soužití, který v tento moment 

zajistil rodičům klid, protože se o jejich potomky starali často prarodiče.98 To však 

komunistický režim nechtěl dopustit, protože věděl, že děti jinak budou 

ovlivňovány výchovou babiček a dědečků, kteří ještě v hojném počtu navštěvovali 

kostel a byli věřící, i z těchto důvodů se mimoškolní zařízení zřizovala i na 

vesnicích.99  

V prvním čísle Pedagogiky, který byl vydáván ministerstvem školství bylo 

apelováno na urychlené budování a rozšiřování družin, aby mohly pracující matky 

v klidu odcházet do zaměstnání a neměly strach o svoje děti, kterým se dostane 

v zařízeních vzorné socialistické výchovy.100  

Celý systém mimoškolních aktivit a výchovy byl brán jako řízený proces, 

který měl tvořit součást komunistické výchovy dětí spjatý s programovým 

ateismem101 a uvědomělým přístupem k životu, což v praxi znamenalo směřování 

dětí skrze kroužky k určitému zaměstnání a tzv. uvědomělému výběru povolání 

                                                 
96 KASL, K. K otázkám výchovy žákovského kolektivu, In: Pedagogika, 3/1957, r.7, s. 334. 

97 KNAPÍK, Jiří. Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech. Opava: Slezská 

univerzita, c2014. ISBN 978-80-7510-057, s.47. 

98 DOKULIL, B.-ZAPLETALOVÁ,N. Průzkum způsobu života školní mládeže, In: Pedagogika 

10/1955, r.5, s. 774-782. V tomto výzkumu bylo zjištěno, že na vesnici v domácnostech pomáhá 

90% dětí od 2. třídy. Ve městě dětem s úkoly pomáhají rodiče až do 8. třídy, na vesnici nikdy. 

Naopak s přibývajícím věkem se na vesnici výrazně stupňuje pomoc dětí v domácnosti. 

99 Mimoškolními aktivitami se rozumí školní družiny, zájmové kroužky organizované školou, 

pionýrské kluby, pionýrská organizace. 

100 PAVLÍK, Ondřej. Některé úseky školy a pedagogiky po zasedání ÚV KSČ, In: Pedagogika 1-

2/1951, r.1. 

101 FRENDLOVSKÝ,F. Ateistická a mravní výchova – součást výchovy k vědeckému světovému 

názoru, In: Pedagogika 4/1958, r.8, s. 408. 
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tak, aby co nejvíce daný výběr odpovídal zájmům národního hospodářství.102 Děti 

navštěvovaly také různá zařízení, kde se mohly seznámit s povoláními, které byly 

pro národní hospodářství důležitá.103 

Tato metodika volby povolání byla dlouhodobě prosazovaná koncepce, 

která se snažila hlavně o spojení školy se životem.104 Mělo se působit jak na děti, 

tak na učitele a rodiče. Rodiče v tomto směru byli chápáni jako největší problém, 

proto s nimi mělo být dlouhodobě pracováno, měli být zapojováni do školního 

života a systému, měli docházet na třídní schůzky a účastnit se osobních pohovorů 

s učiteli. Učitelé posílali dopisy nebo navštěvovali rodiny, aby apelovali na rodiče 

a ti poté měli podporovat své děti v jejich zájmech budovaných ve škole. 105 

Tento tlak směrem k rodičům byl vyvíjen zcela cíleně, protože se vědělo, 

že povolání, která jsou důležitá pro stát, nejsou rodiči vnímány perspektivně a že 

rodiče děti v rozhodnutích ohledně povolání velmi ovlivní.106 

9.3 Dítě zůstane dítětem 

V této kapitole narážíme na jednu z otázek, jak bylo dětství ovlivňováno 

komunistickým režimem v rámci školství a kde konkrétně k tomu docházelo. 

Měnily se osnovy, obsah učebnic a forma vyučování. Již velmi malým dětem od 6 

let se vštěpovaly myšlenky a názory, kterým podle všeho nemohly rozumět 

z hlediska jejich rozumového vývoje, přesto se je musely naučit a opakovat, 

nejlépe v kolektivu ostatních vrstevníků. 

V tomto okamžiku již započalo v životě těchto generací něco, s čím se 

později potýkaly celý život a co je odlišovalo od generací před a po nich. Těchto 

několik generací v 50. a na začátku 60. let docházejících do základních škol bylo 

                                                 
102 MACHAČ, B. Lánská akce-první krok socialistické orientace k povolání, In: Pedagogika 1-

2/1952, r.2, s.47. 

103 BABÍČKOVÁ, L. Mimotřídní práce s dětmi prvního postupného ročníku, In: Pedagogika 

8/1955, r.5, s. 571. 

104 ÚVKSČ, O těsném spojení školy se životem a o dalším rozvoji výchovy a vzdělání 

v Československu, In: Pedagogika 3/1959, r.9, s. 298 – 309. 

105 HENEK, T. Utváření socialistického poměru k práci v rodině u dětí mladšího školního věku, In: 

Pedagogika 3/1957, r. 7, s. 261. 

106 JUST, J. Vesnický učitel-významný činitel v budování socialismu na vesnici, In: Pedagogika, 

2/1955, r.5, s. 85. 
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nuceno opakovat věci, kterým z logiky věci ve svých letech nemohli rozumět. 

Většina informací jim byla předána jako fakta bez vysvětlování a tyto děti později 

tak i fungovaly, školní látku uměly nazpaměť bez schopnosti vysvětlit danou věc, 

ale pouze přetlumočit již vyřčená tvrzení. Byly vychovány k tomu, že vystupovat 

z řady se nevyplácí, a proto odpovídaly a chovaly se stejně jako jejich vrstevníci. 

To, že se s dětskou myslí velmi dobře manipuluje věděli samozřejmě i 

pedagogové. Jedním takovým příkladem za všechny je článek z časopisu 

Pedagogika, kde je vysvětlen postup, jak s dětmi pracovat a naučit je správné 

odpovědi na otázky podle zásad socialistické společnosti, a ne podle schopnosti 

myšlení a rozumu malých dětí.107  

V textu Lebedové je zkoumáno použití učebnice Obrázky z dějin, které se 

v té době, tedy na počátku 50.let dostalo do vyučování dějepisu. Podle autorky 

článku je v této učebnici konečně správně ukázáno na období takzvané První 

republiky jako na období vykořisťování a dále, kde je správně ukázáno na vítězný 

boj Klementa Gottwalda a pomocná ruka Sovětského svazu. V tomto článku je 

následně představen výzkum správného využití výkladu učebnice. Výzkum 

probíhal ve čtyřech třídách žáků čtvrtých tříd. Tyto třídy byly náhodně vybrané, 

děti byly ve třídách orientačně zkoušené a odpovědi zapisovány. Podle 

počátečního výzkumu se zjistilo, že znalosti dětí nedosahují požadavků 

zkoumajících, odpovídají dětsky podle vlastních představ o světě a historii. Poté 

byly vybrány dvě třídy, se kterými se pracovalo, to v praxi znamenalo zaměření se 

na otázky jako vedoucí úloha KSČ, zrádcovská úloha kapitalistů, vzor a pomoc 

SSSR a osobnost Klementa Gottwalda. Další dvě třídy se měly učit podle 

dřívějších osnov a pravidel a na konci školního roku došlo k přezkoušení všech 

čtyř tříd. Podle Lebedové byl výsledek výzkumu jasný, první dvě třídy, které byly 

vedeny podle nových metod byly znalejší a schopnější lépe odpovídat, proto bylo 

do budoucna potřeba vysvětlovat dětem, jak věci probíhaly ve skutečnosti a ne 

tak, jak si ony vybájí.108 

                                                 
107 LEBEDOVÁ, A. Dějepisné poznatky a myšlení žáků na národní škole, In: Pedagogika 9-

10/1951, r. 1, č. 540-547 

108 Příklady otázek pro děti: Proč vítězili husité proti nepřátelům? 73% dětí ze tříd, s kterými se 

pracovalo odpovědělo, že díky uvědomělému a jednotnému boji, z druhý dvou tříd to byly pouhá 

3%, místo toho ze 76% odpověděli, že husité zvítězili díky zpěvu, zbraním a bohu. Z prvních tříd 
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Podle mne tady byla cítit jasná manipulace s dětskými myšlenkami, kdy 

byla dětem vnucována slova, kterým nerozuměly, myšlenky, které nechápaly, 

které nepatřily k jejich věku. Je to podle mne ukázka, jak se manipulovalo s malou 

a mladou generací lidí, aby si podle naučených slov vryly do paměti něco, co sami 

nezažily, a přesto vše interpretovaly podle daných kritérií doby. Přestože žáci 

nevěděly, o čem přesně mluví, opakovaly věci, které se učily nazpaměť. Podle 

mne se zde jednalo o zcela určitou manipulaci s dítětem, který ještě nemá tak 

široký záběr a přehled o světě kolem sebe, aby mohl poznat, kdy mu někdo říká 

pravdu a kdy dochází k čisté manipulaci s jeho myšlením a vyjadřováním.

                                                                                                                                      
to bylo pouze 6% dětí. Na otázku proč nezvítězili sedláci v selském povstání odpovědělo z prvních 

tříd 94% dětí, že za to může nejednotnost a z druhých tříd, kde se učili podle starých metod 

odpovědělo 80% dětí, že za to mohla špatná výzbroj. A na otázku co je to socialismus z prvních 

tříd odpovědělo 60% dětí, je to vláda dělníků a z druhých tříd pouze 3% dětí. Na otázku, kdo jsou 

kapitalisté, tak z prvních tříd odpověděli děti ze 75%, že to jsou vykořisťovatelé a z druhých tříd 

ze 66%, že to jsou bohatí lidé. 
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10 Škola v lokálním prostoru 

Protože se má práce zaměřuje na generační zkušenosti a proměny 

v lokálním prostoru, zaměřila jsem se na výzkum konkrétní školy v obci Sepekov 

v Jižních Čechách. Jde o malou obec, proto se výzkum zaměřuje převážně na 

vesnické školství a výchovu dětí, kde podle výše zmiňovaných informací bylo 

obtížnější zavádět nová pravidla než ve městě. 

Co tedy bylo v reálu opravdu u dětí sledováno a zapisováno? Jak byli 

rodiče vtaženi do školní péče o děti? Probíhala mimoškolní aktivita dětí opravdu 

tak, jak se o ní teoreticky psalo? 

10.1 Třídní výkazy 

Jedním z důležitých materiálů pro diplomovou práci byly třídní výkazy. 

Tyto školní dokumenty jsem sledovala po celé vymezené období. Nejucelenější 

řadu těchto materiálů jsem měla z let 1956 – 1965.  

Formou se třídní výkazy shodovaly po celou sledovanou dobu. Obsahově 

se však lišily, především ty z poválečných let s těmi ze začátku 50. let. Jejich 

velikost odpovídá A4, bez tvrdé vazby, s předtištěnými nadpisy. 

V 50. letech byly všechny dokumenty téměř stejné, tištěné centrálně pro 

celou republiku. Rozdíly byly ve výkazech určených žákům do 5. třídy a ve 

výkazech pro žáky od 6. třídy výš. 

V třídních výkazech se u každého žáka sledovalo a hodnotilo poměrně 

hodně věcí a nešlo pouze o věci týkající se vzdělávání a studia jako takového.  

Pro každou třídu existoval prvotní list, ve kterém byl na začátku uveden 

seznam žáků v každém ročníku.  

Na prvních stránkách třídních dokumentů byly obecné informace ke třídě 

jako celku, například kolik bylo ve třídě celkově zameškaných hodin a kolik 

hodin bylo ztraceno na základě akcí organizovaných školou, přičemž nejčastěji 

docházelo podle všeho ke ztrátě hodin kvůli bramborovým brigádám a sklizním 

kukuřice na okolních JZD a státních statcích. 

Na dalších stranách se již třídní výkaz věnoval jednotlivým žákům.  
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Nesledoval se pouze prospěch, to byla pouze jedna část údajů. Sledovaly 

se i věci za účelem zjistit o studentovi nebo žákovi, co nejvíce informací z jeho 

soukromého života, díky kterým vznikla možnost ovlivnit výběr jeho povolání, 

jeho přístup k mimoškolním aktivitám.  

Šlo také o to, aby se učitelům se žáky a jejich rodiči dobře pracovalo a 

postupně docházelo k přípravě na povolání vhodná podle směrnic KSČ a 

k přípravě na dospělý život v komunistickém Československu. Všechny získané 

informace o žákovi se zapisovali. 

Každý žák měl ve svém osobním výkazu uvedené údaje, které se dotýkaly 

jeho soukromí a jeho rodinného života a mohly ovlivňovat jeho studijní a budoucí 

profesní život. U každého jednotlivce bylo uvedeno jméno otce a matky, případně 

poručníka, bydliště, povolání rodičů včetně rozdělení na povolání původní a 

nynější. Původním zaměstnáním se rozumělo zaměstnání před rokem 1948.  

U třídních výkazů z let 1956 – 1965 se ukazuje u povolání otce a matky 

několik skutečností. Jako původní zaměstnání bylo u většiny žen uvedeno 

v domácnosti, ale jako nynější povolání bylo u 90% z nich uvedeno zemědělství, 

průmysl nebo služby. U mužů byly patrné změny především pokud bylo jako 

původní povolání napsáno soukromý zemědělec. Již z tohoto zjišťování ohledně 

pracovní situace v rodině je jasné, že u žáka zdaleka nešlo pouze o známky, které 

by určovaly budoucí životní směr a zaměstnání. Školní systém se snažil 

„infiltrovat“ do rodin a mít dohled nad jejich soukromým životem. 

Také bylo u každého žáka zaznamenáno, kolik váží a měří na začátku 

školního roku, v pololetí a na konci školního roku. V třídním výkazu byl také 

prostor pro zdravotní záznamy. Důvody ke zdravotním záznamům byly v podstatě 

dva. Jedním z nich byla fakt, že se neustále zlepšovala lékařská péče a díky 

nastavení systému zapojení školy, byly děti pod dohledem, naočkované, chodily 

na pravidelné prohlídky.  

Na druhou stranu si tím škola zajistila fungování systému, kdy o dětech 

věděla veškeré informace a lépe tak mohla hodnotit a ovlivňovat jejich život. Do 

zdravotních záznamů se vypisovaly poměrně podrobné údaje zdravotního stavu 

žáků včetně například skoliózy, zvětšených mandlí, plochých nohou, zúžené nosní 

přepážky a podobně. Svým způsobem tak docházelo k porušení lékařského 
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tajemství, protože tyto informace měli učitelé přímo z lékařských prohlídek 

konaných lékaři ve třídách.109 

V každém třídním výkazu byla také otázka na to, zda je žák v družině 

mládeže, sledovány byly také zájmové kroužky dítěte.  

Dále list vyplňovaný informacemi o žákovi obsahoval osobní údaje, 

záznam o pravidelné docházce do školy, chování žáka, prospěch, tělesný stav, 

uvědomělá kázeň, poměr k práci, kroužky, povaha, poměr ke kolektivu, členství 

v organizacích, občanská a politická uvědomělost.  

Také bylo zaznamenáno zaměstnání rodičů, zemědělský výměr 

v hektarech, politická příslušnost, veřejná funkce otce, domácí a sociální 

prostředí, počet sourozenců, kázeň a uvědomělost žáka, duševní a tělesné 

schopnosti a sklony žáka.110 

Kromě jednotlivých informací u každého žáka, byly v třídním výkazu také 

stránky, kde se celkově uváděly nejrůznější informace a byla vytvořena tabulka se 

jmény všech žáků ve třídě a určité otázky a již se pouze zatrhávalo to, co u 

každého žáka odpovídalo skutečnosti. Zjišťováno do takovýchto tabulek bylo, zda 

má dítě zaměstnanou matku, zda se žák stravuje ve školní jídelně a zda je 

v družině mládeže, jako poslední byla opět trojkolonka povolání otce, kde šlo 

zatrhnout pouze jednu ze tří možností a to, zda je otec žáka dělník, pracující rolník 

nebo ostatní jakékoli povolání.111 U matky byl důležitý pro tehdejší režim pouze 

fakt, zda pracuje nebo nikoli, to čím se živí je příliš nezajímalo, za to u otce to byl 

jeden z klíčových faktorů pro budoucí úspěch dítěte v přihlášce na střední školu. 

V letech 1956/1957 mělo v obci Sepekov podle třídních výkazů 

zaměstnanou matku téměř 90% dětí, a více jak 50% dětí navštěvovalo školní 

jídelnu, do družiny nedocházel však téměř nikdo. Děti po škole odcházely domů, 

kde pomáhaly v domácnosti nebo si organizovaly zábavu podle vlastního 

uvážení.112  

                                                 
109 Třídní výkazy ze základní školy Sepekov z let 1956 – 1965, neutříděné. Uloženy v Základní 

škole Sepekov. 

110 Osobní záznam žáků z let 1956 – 1965. Neutříděné, Základní škola Sepekov. 

111 Tamtéž. 

112 Třídní výkazy školy z let 1956/1957, neutříděné. Zákĺadní škola Sepekov. 
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Jak jsem zjistila i z jiných dokumentů uchovaných v Základní škole 

Sepekov, děti také musely zpracovávat slohové práce na téma, co dělají 

v odpoledních hodinách po vyučování. Většina z nich uváděla, že se stará o 

sourozence, že pasou husy, chodí na pole, pasou krávy, mlátí obilí s rodiči, starají 

se o králíky. Proto přestože měly téměř všechny děti zaměstnanou matku, do 

družiny nikdo nedocházel, protože práce doma bylo poměrně hodně.113 

Kromě třídních výkazů se na jednotlivé žáky psaly posudky, a to již na 

nižším stupni školy. Byl to takzvaný „Osobní záznam“, kde se opět opakovaly 

informace z třídních výkazů, dále také záznamy o pozorování žáka a výsledky 

školní péče o něj. Důkladně se i zde zaznamenával zdravotní stav dětí, včetně 

lékařských prohlídek i mimo školní zařízení.114 

Podle mne je ze snah školy, sledovat zdravotní stav žáků, mít přehled o 

jejich aktivitách na kroužkách, zda se stravují v jídelně a zda pracuje jejich matka, 

patrné, že se snažila suplovat prvky rodiny v rámci školního prostředí, že opravdu 

to, co bylo načrtnuto teoreticky, se prakticky vykonávalo, děti byly vtaženy do 

situace, kde byly sledovány a hlídány nejen rodiči, ale i učiteli a pedagogickými 

pracovníky, vše měly zkontrolované na více úrovních. Přesto to tyto děti téměř 

nevnímaly, protože v tomto světě vyrůstaly odmala. Přišlo jim to zcela běžné, 

normální, že se o jejich zdravotní stav zajímala i učitelka ve škole, a ne pouze 

jejich maminka.  

V třídních knihách a výkazech se také vedly podrobné informace o 

vyučovaných předmětech a známkách obdržených v těchto předmětech. Dále se 

zapisovaly vždy výsledné čtvrtletní známky. 

Hodnotící arch byl rozdělen na povinné a nepovinné předměty. Mezi 

nepovinné předměty byla řazena latina, technické kreslení a hudební výchova, pro 

dívky také práce v domácnosti a pro chlapce práce v dílnách. Mezi povinné 

předměty jako matematika, český jazyk, biologie, chemie, zeměpis a dějepis, byl 

také zařazen předmět „Ústava ČSR a SSSR“. 

                                                 
113 Slohová práce: Co dělám doma, rok 1958, neutříděné, Základní škola Sepekov.  

114 Například záznam z roku 1956: Od 13.12.1956 do 18.12.1956 v nemocnici v Táboře. Nebo: Při 

prohlídce u lékaře zjištěny zvětšené mandle. 
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Jako poslední věc, která byla součástí třídních listů žáka, byly kolonky na 

zaznamenávání příkladných činů a za ně udělených pochval, ale také hrubých 

poklesků a jejich trestů. 

10.2 Učitelé a pokyny k jejich práci 

Na rozdíl od žáků této generace, kteří se do tohoto uspořádání světa již 

narodili nebo v něm žili od útlého věku, učitelé si museli na novou situaci zvykat. 

Proto probíhala poměrně častá sezení nad novými pokyny směrem k učitelům, 

před každým důležitým dnem probíhala alespoň krátká pedagogická rada, kde 

bylo řečeno, jak se bude v následujících situacích postupovat a jak se má působit 

na žáky.  

V Sepekově existovala zápisová kniha z pedagogických porad, která se 

vedla především v letech 1956 – 1962. 

V roce 1957 bylo jako hlavní téma již od začátku školního roku výročí 

Velké říjnové revoluce.  Hlavním zápisem z porady bylo, že se „Význam a vliv 

VŘR musí odrážet ve vyučování a výchově mládeže“.115 Kromě samotného faktu, 

že se má škola zaměřit na výročí VŘR je zajímavé také to, že jako hlavní pokyn 

z porady šla informace, že se vliv VŘR má odrážet nejen ve vyučování, ale i ve 

výchově dětí. 

V roce 1958 bylo jako hlavní téma pedagogických rad „Hodnocení 

výchovně vzdělávací práce školy a rozvíjení mravních vlastností školy a jejího 

žactva.“116 Každý rok bylo ředitelem školy zvoleno hlavní téma, na co se má 

učitelský sbor zaměřit, přičemž někdy se to ani příliš netýkalo vzdělávání jako 

takového. V roce 1958 v září bylo učitelům sděleno a následně zapsáno do 

zápisové knihy, že jejich úkolem je, aby se polytechnické myšlení plně využívalo 

ve všech předmětech, které se na škole vyučují, aby se tak více působilo na děti a 

ty se rozhodly pro správné povolání.117  

 

                                                 
115 Zápisová kniha z pedagogické rady ze září 1957. Neutříděné, Základní škola Sepekov. 

116 Zápisová kniha z pedagogické rady z roku 1958. Neutříděné, Základní škola Sepekov. 

117 Tamtéž. 
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10.2.1 Učitelské posudky na žáky posledních ročníků 

Jako součást zápisu z pedagogických rad byly také vypracované posudky 

na jednotlivé žáky před koncem jejich školní docházky a před nástupem na střední 

nebo učňovské školy. 

U žáka se hodnotila jeho schopnost učit se a jakou má inteligenci, což je 

už podle mého názoru velmi subjektivní pojem a jeho hodnocení nepřísluší pouze 

a jenom učitelům, ale spíše odborníkům z řad psychologů. Dále se hodnotily 

povahové vlastnosti a prostředí, ze kterého žák pochází. Pouze jedna třetina ze 

všech informací se týkala samotného studia žáka a jaké má předpoklady pro 

studium na střední škole. 

Tento posudek byl vyústěním podrobného sledování a ovlivňování žáka po 

celou jeho docházky na základní školu, kde známky a schopnost učit se, vnímat 

novou látku, byl až za správným chováním a třídním původem rodiny. 

Konkrétně například u jedné žačky, která končila docházku v roce 1958 

bylo písemně jasně dáno najevo, co je pro postup na střední školu nejdůležitější. 

Žákyně byla hodnocena jako velmi dobrá s tím, že dosahuje nadprůměrných 

studijních výsledků a v prospěchu se udržuje na prvním nebo druhém místě ve 

třídě, přesto závěr z ní, že se nedoporučuje ke studiu na střední škole, protože 

rodina má 24 hektarů, a tak musí žákyně otci soukromému zemědělci podle 

zástupců školy a obce pomáhat v zemědělství, aby byla zajištěna výroba a 

produkce na této půdě. Naopak jiná žákyně, hodnocená jako průměrná, jejíž otec 

byl však technik v blízké fabrice, byla ke studiu doporučena. 

Děti a rodiče tedy byly zcela vydány na milost učitelského sboru, který 

zcela zásadně dokázal ovlivnit budoucí život lidí. 

V dalším roce, tedy v roce 1959 bylo u žákyně psáno hodnocení velmi 

kladné a doporučení pro studium na střední školy, to však bylo později 

přeškrtnuto a jiným inkoustem přepsáno na nedoporučuje se ke studiu, což 

nekorespondovalo s předchozím hodnocením. 

U jiné žákyně z toho samého roku byl výčet opačný s tím, že jde o slabou 

žákyni s malými schopnostmi a vlohami k učení, ale následoval poměrně dlouhý 

text o tom, jak její otec zastává řadu funkcí na ONV, a proto se ke studiu 
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doporučuje. U jiné žákyně z toho samého ročníku je napsáno, že otec nemá 

kladný vztah k socialistickému zřízení, je to soukromý zemědělec a již pustili 

studovat starší sestru zmiňované, proto tato žákyně již nemá nárok, protože jedno 

dítě na studiích stačí. 

Poměrně velký vliv na to, jestli bude moct jít žák studovat nebo ne, měl 

kromě učitelského sboru i Městský národní výbor, který o studijních výsledcích 

dětí nevěděl už vůbec nic, přesto v několika případech bylo uvedeno, že 

rozhodující slovo pro nebo proti měl MNV a ne učitelský sbor. V jiném případě je 

uvedeno, že přes vynikající prospěch nebude žačka uvolněna na střední školu, 

protože MNV si ji žádá, jako dceru soukromého zemědělce také do zemědělství. 

10.3 Posudky dětí na spolužáky 

Při studiu pramenů jsem narazila na poměrně zajímavou věc. V prvotním 

momentě jsem si myslela, že opět pročítám další učitelské posudky na žáky 

nižšího stupně, až po nějaké době jsem zjistila, že se opravdu jedná o posudky na 

žáky, ale psané svými spolužáky. 

Děti psaly posudky na kamarády v lavici nebo toho žáka, kterého jim 

určila učitelka, že o něm mají napsat. Všechny texty byly stejně strukturované, 

tudíž dětem určitě nebyla dána volná ruka při sepisování, ale držely se pevné linie 

dané pedagogem. 

Nejdříve se děti zmiňují o spolužácích jako o kamarádech a co je 

vzhledem k jejich věku typické a co je zajímá. Nejčastěji zmiňují, že je jejich 

kamarád hodný, kamarádský, že mu jde čeština, ale ne matematika a podobně. 

Další odstavec však vypadá ve všech posudkách stejně. Zmiňuje se v něm, zda je 

spolužák v Pionýru nebo ČSM, jak často do něj dochází, zda je vzorný pionýr či 

nikoli. Pokračují tím, kam si myslí, že spolužák půjde po ukončení základní školy 

studovat. Poslední odstavec se opět posudek od posudku liší, takže zde byla dána 

asi volná ruka žákům a ti se opět vrací do svého módu, kdy většinou zmiňují, že je 

spolužák oblíbený a že ho mají všichni rádi.118 

V podstatě to celé na první dojem vyznívá jako klasické psaní o 

kamarádovi a co si o něm myslí. Na druhé přečtení je však vidět, jak byly děti 

                                                 
118 Posudky dětí z roku 1959, neutříděné. Základní škola Sepekov. 
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zcela účelově vedeny k zapisování informací ohledně pionýra nebo ČSM. 

Zároveň se ale také ukazuje fakt, že děti na tuto skutečnost byly zvyklé a 

nepřipadalo jim to nijak zvláštní, protože tuto informaci nikdo v textu nevynechal. 

Automaticky to napsali, aniž by o tom hlouběji přemýšleli, jaký to má dopad na 

druhého člověka. Je však zajímavé, že děti automaticky napsaly, zda byl dobrý 

pionýr nebo ne. Ale to, zda je spolužák oblíben nespojovali s tím, že je dobrý 

pionýr, ale s tím, že se ve třídě chová slušně, chce pomáhat druhým a je 

kamarádský.  

Na jiném místě jiný žák zmiňuje, že jeho kamarád pracuje dobře 

v kolektivu a hned vzápětí zmiňuje, že je kamarádský, přátelí se svými spolužáky, 

a proto ho mají všichni rádi. Jako-by žákům při psaní textu nedocházelo, že 

kolektiv ve třídě a spolužáci je vlastně totéž. Oni to vnímali zcela odděleně. Slovo 

kolektiv pro ně evokovalo něco institucionalizovaného, přestože ho tvořili stejní 

jedinci jako při označení slova spolužáci. Pokud tedy zmiňovali kolektiv třídy, 

mysleli ten, který organizuje učitel a pokud se zmiňovali o tom, jak se jejich 

spolužák chová mezi žáky, měli na mysli neorganizovaně bez asistence pedagogů. 

Následně při tom dítě mohlo být ohodnoceno jinak v kolektivu a jinak mezi dětmi 

podle daného spolužáka a při tom se jednalo o stejnou věc. Pravý význam jim 

unikal. Používali ho v pouze zaběhnutých vzorcích chápání. 

Tady se podle mne opět ukazuje, že tato generace žila ve světě naučených 

frázích, které přijaly ve svém životě, aniž by ho vlastně prakticky zakomponovaly 

do svého života. Nechápali pravé významy, pouze to používali a těmto výrazům 

přisuzovali role, které jim ani nenáležely. 

Na těchto posudcích je patrné několik nebezpečných věcí a zároveň 

podklady pro má tvrzení, že generační zkušenost dětí vychovávaných v 50. a na 

začátku 60. let je zcela rozdílná, než mají okolní generace. 

Uvědomujeme si tímto také, jak je poměrně lehké manipulovat s dětmi, jak 

je učit přemýšlet o druhých lidech, v rozměrech, ve kterých by je to nikdy samo 

nemohlo napadnout. Také je vidět, jak je lehké naučit člověka vnímat některé 

dříve nemožné věci a názory jako zcela běžné. Zároveň ale také je možné 

pozorovat, že přestože jsou vnímány jako běžné, jsou to naučené věci, které 
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nejsou zapracovány do kontextu myšlení, jsou používány, protože jsou 

vyžadovány, a to je celé. 

Co je však nebezpečné, že už děti na základní škole byly vedeny k tomu, 

aby sledovaly své kamarády a poté o nich psaly poměrně podrobné informace a 

vyjadřovaly na ně své názory. Děti byly již odmala připravovány na to, aby 

přemýšlely o druhých lidech v těchto intencích a aby jim to přišlo v budoucnu 

zcela automatické, nepřemýšlely o tom a vykonávaly to. Byly již odmala 

vpravovány do rolí, které se od nich v budoucnu očekávaly, především 

nepřemýšlet o druhém člověku jen jako o člověku, ale o někom, kdo má nějaký 

vztah k socialistickému zřízení.
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11 Aktivity po školní výuce 

Mimoškolní aktivity lze rozdělit na institucionalizované a na ty 

neorganizované, volně vznikající, které do roku 1945 mezi dětmi školního věku 

převažovaly. 

Po roce 1945 se však začaly postupně, ale hromadně organizovat 

mimoškolní institucionalizované aktivity. Vše navazovalo na celkové změny ve 

školství a nový přístup ke vzdělávání dětí. Režim deklaroval zájem o děti i 

v mimoškolní době, díky těmto aktivitám začal cíleně vznikat prostor pro 

působení školních pracovníků na děti i po vyučování.119 

Během vzniku a ze začátku fungování po školních aktivit, byly tyto 

činnosti děleny na mimoškolní a mimotřídní aktivity s tím, že mimotřídními 

aktivitami měly být chápány kroužky v rámci školy a družiny a mimoškolní byl 

například pionýr, případně kroužky přidružené k zaměstnání rodičů a podobně. 

Později tyto názvy splynuly v jeden a používal se pouze pojem mimoškolní 

činnost.120 

Vzhledem k tomu, že režim pokládal nejmenší generaci za nejsnáze 

ovlivnitelnou a přístupnou novým hodnotám, byla socialistická mimoškolní 

výchova brána jako součást perspektivní komunistické výchovy.121 

Mimoškolní výchova kopírovala systém práce ve škole a lze ji rozdělit na 

tři hlavní směry: masová práce s žáky, zájmové kroužky a individuální práce 

s dětmi. Přestože se tyto aktivity v institucích konaly v čase po škole a jejich 

název zněl mimoškolní, i z hlediska organizace, byly úzce spojeny se školou.122 

Jedním z hlavních cílů organizovaných aktivit po školní výuce bylo 

prosazovat normy komunistické výchovy, ale také měla prohlubovat život dítěte 

v kolektivu tak, jak už bylo započato ve školní výchově. Šlo o zrušení vnímání 

individualismu jako něčeho vhodného, ale naopak o prosazení fungování 

                                                 
119 KNAPÍK, Jiří. Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech. Opava: Slezská 

univerzita v Opavě, Ústav historických věd, 2014. ISBN 978-80-7510-057-3. 

120 Tamtéž. 

121 KNAPÍK, Jiří. Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech. Opava: Slezská 

univerzita v Opavě, Ústav historických věd, 2014. ISBN 978-80-7510-057-3. 

122 Tamtéž. 
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v kolektivu jako jediného správného. Komunistickou výchovou malých dětí a 

žáků mělo být dosaženo určité nesamostatnosti a zároveň v dětech vyvolávat pocit 

komfortu pouze, když jsou v kolektivu. Důležité bylo nevybočovat z řady.123 

Dalším velkým úkolem bylo motivovat děti ke společensky preferovaným 

zájmům tak, aby se sladily požadavky československého hospodářství se zájmy 

dítěte v raném věku a to tak, aby jeho zájem směřoval ke správné volbě povolání 

tak, jak si žádá hospodářská situace země.124 

Pro režim byla mimoškolní výchova třetím činitelem vedle rodiny a školy, 

který měl zásadní vliv na vývoj a výchovu dítěte. Koncepce mimoškolní výchovy 

měla omezit zejména rodinu jako nositele nevhodných hodnot, ať už ideových 

nebo mravních jako bylo náboženství a podobně.125 Jejím cílem bylo vtáhnout 

rodiče do výchovné práce školy a eliminovat tím jejich roli ve vývoji dítěte a 

požadovat po nich, aby zajistili chování dětí doma podle zásad vštěpovaných jim 

ve škole. Jinak řečeno to, co je špatné a co je dobré, mělo dítě zjistit ve škole, ne 

v rodině.126 

Škola naopak byla úzce propojena s mimoškolní organizovanou činností a 

byla garantem těchto aktivit. 127 

Podporu mimoškolní činnosti nelze oddělit od sociální a hospodářské 

politiky státu. Vše totiž také souviselo s nutností potřeby větší pracovní síly a 

získání žen z domácností do zaměstnání. Aby bylo toto možné realizovat, 

vznikaly družiny při školách, zájmové kroužky při továrnách, fabrikách a 

podobně.  

Z mimoškolních institucionalizovaných aktivit měla významnou pozici 

Pionýrský organizace ČSM. Aktivity pionýry se se školou velmi úzce prolínaly, 

děti se na přijetí do Pionýry v rámci výuky aktivně připravovaly a nebýt součástí 

této organizace pro dítě znamenalo ztrátu společenského postavení v kolektivu 

třídy. 

                                                 
123 KNAPÍK, Jiří. Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech. Opava: Slezská 

univerzita v Opavě, Ústav historických věd, 2014. ISBN 978-80-7510-057-3. 

124 Tamtéž. 

125 Tamtéž. 

126 Tamtéž. 

127 Tamtéž. 
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Proto i na vesnici, kde se nijak hojně institucionalizovaná činnost neujala, 

pionýr zaujal své významné místo. 

Pro vstup do Pionýry bylo potřeba složit slib. 

V sepekovské škole se děti ještě zavazovaly k další práci, když se stanou 

Pionýry. Tyto závazky mi opět připomněly výše zmiňované posudky, které děti 

psaly samy na sebe. Závazky zněly například takto: „Do řad Pionýra vstupuji, 

protože pionýr miluje svoji lidově-demokratickou republiku. Zavazuji se, že 

pomohu mamince při domácích pracích.“ Nebo: „Do řad Pionýra vstupuji, 

protože Pionýr je dobrý člověk. Zavazuji se, že každých 14 dní budu doma čistit 

kliky.“ Nebo „Do Pionýra chci vstoupit, protože Pionýr usiluje o světový mír. 

Zavazuji se, že budu hezky psát. K Budování a obraně vlasti buď připraven!“ 128 

Opět na začátku byl jasně daný text, který se u jednotlivých závazků příliš 

nelišil, následovala pasáž s osobními závazky, kterou si vymyslely děti samy a 

někdy ještě následovala hesla, která se opět opakovala. Na první pohled tyto 

závazky mohou působit až komicky, ale je v nich vyjádřeno přesně to, v jaké 

schizofrenii byly děti vychovávány.  

Již z těchto závazků, které si děti dávaly v sepekovské škole je patrné, že 

jejich volný čas, který nebyl institucionalizován, probíhal tak, jako u generací dětí 

před nimi. 

V záznamech a archivu sepekovské základní školy existují další 

dokumenty, které ukazují na to, jak děti trávily svůj volný čas mimo školu a 

institucionalizované mimoškolní zařízení. 

Děti psaly krátké vzkazy o tom, co dělají doma. Těchto krátkých slohů 

bylo k dispozici 20. Psaly je děti ze sedmé třídy. 

Z dvaceti vzkazů jich 18 obsahovalo zmínku o tom, že mezi každodenní 

činnosti dětí doma patří nanosit uhlí a dříví na zatopení. Více jak polovina žáků 

uvedla, že se denně starají několik hodin o mladší sourozence. Deset dětí uvedlo, 

že se starají o záhumenkovou krávu nebo o kozu nebo o ovce a to tak, že zvířatům 

poklízejí ve chlévě a v létě je pasou. Téměř všechny děti uvedly, že se samy 

starají o králíky, že tato zodpovědnost je od začátku do konce jejich. Pouze jeden 

                                                 
128 Závazky dětí při vstupu do Pionýrské organizace, r. 1958, neutříděné. Základní škola Sepekov. 
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vzkaz je o tom, jak se žák připravuje na druhý den na vyučování a že ve volném 

čase sáňkuje, bruslí a podobně a že jeho prací je utírání prachu.129 

Z toho vyplývá, že téměř všechny děti, které se účastnily této akce – psaní 

slohu o tom, co dělám doma, měly jasně dané povinnosti, které si denně musely 

doma plnit. Neexistovalo, že by mohl být jejich zájem stočen pouze směrem na 

školu. Také neměly tolik volného času samy pro sebe.  

Z těchto textů je také patrné, že na vesnici přetrvával zaběhlý koloběh 

práce a změny probíhaly pomalu.  

Ukazuje se však i druhá věc a to fakt, že psaní slohu na téma: Co dělám 

doma, nebyla podle popisu akce jedné učitelky, ale akce organizovaná hromadně 

za účelem opravdu zjistit, co děti doma dělají, aby se s tím později dalo pracovat 

tak, aby děti mohly být převychovány k obrazu socialistické výchovy a více se ve 

volném čase věnovaly akcím organizovaných školou a mimoškolními kroužky. 

11.1   Dětské památníky a dopisy 

Mezi oblíbené aktivity dětí, které nebyly nijak institucionalizované, ale 

prolínaly se školou a mimoškolní činností, bylo vepisování vzpomínek do 

památníků.  Historie památníků sahá až do 17. století a týkaly se především mužů. 

Ženy si do památníků začaly zapisovat od poloviny 19. století.  Ve 30. a 40.letech 

začaly být památníky doménou dětí. 

Tato práce se zaměřuje především na památníky z 50. let vzhledem 

k časovému ukotvení. Zajímal mne především výskyt obrázků a psaní, které 

směřovaly k církevním obřadům a budovám, anebo naopak těch vzkazů, které 

vzpomínaly na Pionýra, školní aktivity a podobně nebo zda obsahoval běžné 

dětské kresby nevztahující se k ničemu zmiňovanému. 

Ani jeden záznam z památníků130, které jsem měla možnost projít 

neobsahoval zmínku o Pionýru nebo jiných institucionalizovaných aktivitách dětí. 

Naopak většina vzkazů se vztahovala k rodině a rodičům a rodné vsi. Některé 

vzkazy a zápisy se týkaly kostela, případně existovaly pouze obrázky 

sepekovského kostela s podpisem žáka. 

                                                 
129 Sloh na téma: „Co dělám doma“, neutříděné. Základní škola Sepekov. 

130 Měla jsem možnost vidět 2. Oba patřily Marii Novákové. 
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Další aktivita, která mne zajímala, byly dopisy. Bohužel se mi jich 

nepodařilo zajistit velký počet. Měla jsem k dispozici taktéž tři dopisy, každý však 

jiného rázu. Jeden dopis byl psán učnici do učiliště jejími rodiči131. Celý dopis se 

týkal převážně popisu situace v rodině, jak se komu zdravotně daří a jak se 

všichni mají. Dále byly především popisovány novinky v obci, ale bez jakéhokoli 

politického podtextu. 

V dalších dvou dopisech, které si vyměňovaly dvě rodiny mezi sebou, 

přičemž jedna žila v Sepekově a druhá ve zcela jiné vsi v jihočeském kraji, byla 

poměrně podrobně rozebírána jejich situace, která nebyla zcela příznivá vzhledem 

k politické situaci v zemi a jejich poměrně velkému hospodářskému majetku. 

Z dopisu nelze určit přesné datum, avšak z hlediska témat v dopisech, kde se 

řešilo především odevzdání dobytka do družstva, muselo jít o první polovinu 50. 

let 20. století. 

Jediné, co si z tohoto dokážu vyvodit je fakt, že dospělí mezi sebou 

v dopisech řešili záležitosti jejich existence, které mohli mít návaznost na 

politickou situaci v zemi. Pokud byl však dopis adresován dětem nebo 

dospívajícím politika se v dopisech nerozebírala ze zcela praktických důvodů a 

nedospělosti dětí.132 

                                                 
131 Rodiče psali ze Sepekova své dceři - učnici do Teplic nad Metují v roce 1956. 

132 Dopisy psané v rodině Kosíkově v 50. letech ze Sepekova. 



 

65 

 

12 Farnost Sepekov a její křesťanské rituály versus nové 

světské rituály 

V této kapitole se ve své diplomové práci snažím zabývat životem osob na 

vesnici a jejich přístupem k náboženství, k pravidelnému docházení do kostela a 

jejich mentálnímu vnímání kostela, a naopak komunistických aktivit a jejich 

propagandou v náboženství. Snažím se pochopit jejich přístup k náboženské 

výchově dětí, zda náboženství potlačovali a přizpůsobovali se novým poměrům 

nebo zda udržovali tradice, zvyky a hodnoty, nebo zda docházelo k prolínání 

starých a nových hodnot. 

12.1 Vývoj farnosti Sepekov po roce 1945 

Jak je již napsáno v předchozích kapitolách, Sepekovu se hrůzy Druhé 

světové války vyhnuly. Osvobozen byl Rudou armádou, protože se již nacházel za 

demarkační linií, přestože třicet kilometrů vzdálený. Písek ještě osvobozovali 

Američané.  

Poválečný vývoj z hlediska vztahu k náboženství a docházení do kostela 

na mše a bohoslužby probíhal na vesnici v poklidu, a to až do přelomu let 

1947/1948. Postupně docházelo k záboru církevní půdy a majetku ve farním 

okruhu milevském, tedy i na pozemcích přiléhajících k sepekovské farnosti na 

základě pozemkové reformy z roku 1947.133  

Přesto se však zdá, že i rok 1948 proběhl v sepekovské farnosti podle 

zajetých pořádků, bez výkyvů v účasti v kostele na mších, bez značných rozdílů 

v počtu pokřtěných dětí nebo v počtu sňatků. 

Podle zápisu v sepekovské farní kronice z konce roku 1948 nedošlo 

k zásadním náboženským výkyvům. Bylo podáno 4900 svatých přijímání, 

uzavřeno 19 církevních sňatků.134 

Jednou ze změn, které postupně však přicházely bylo například to, že 

v roce 1948 bylo v Sepekově pokřtěno pouze 25 dětí, ne ještě z nezájmu nebo 

nemožnosti křtu, ale z důvodu častějších porodů v táborské nemocnici a křtu 

                                                 
133 Farní kronika Milevsko, zápis duben 1948, Farní archiv Milevsko. 

134 Farní kronika Sepekov, zápis 31.12.1948, Farní archiv Milevsko. 
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přímo v Táboře.135 Porody v nemocnici byly poměrně novou záležitostí, protože 

Tábor je od Sepekova vzdálen 30 kilometrů a do roku 1945/1946/1947 nebylo 

běžné, aby se děti rodily v nemocnici. Samozřejmě touto změnou vznikaly 

mnohem lepší podmínky pro nastávající rodičky a pouze to zapadalo do konceptu 

sociálních změn, které se postupně v Československu nastavovaly. 

Přestože se na konci roku 1948 mohlo v sepekovské farnosti zdát, že vše 

jede ve svých starých kolejích, postupně docházelo ke změnám, které měly zcela 

změnit nejen život kněžích a farnosti, ale zcela změnit uvažování obyvatel o 

křesťanství, ať vynuceně, falešně nebo skutečně. 

Během roku 1948 došlo při krajských a okresních akčních výborech 

k ustanovení církevních tajemníků, jejichž hlavním úkolem byl dohled na 

kněžími. Také byla zřízena Komise pro náboženské a církevní otázky při 

Ústředním akčním výboru národní fronty. Kněží měli být postupně umlčováni a 

měli ztratit svůj vliv, který měli na své farníky.  

V návaznostech na tyto události proběhla 15. června 1949 v Praze tajná 

biskupská konference, kde byl schválen pastýřský list, který je znám pod názvem: 

„Hlas československých biskupů a ordinářů věřícím v hodině těžké zkoušky“.136 

List se dotýkal tehdejší situace v Československu, upozorňoval na možné 

provokace ze strany Komunistického režimu, upozorňoval na to, že církev bude 

trpět, ale je potřeba vytrvat, nezklamat a být věrna Svatému otci.137 

Tento pastýřský list měl být následně čten jednotlivými faráři při 

bohoslužbách. Policie s církevními tajemníky však obcházeli fary a pastýřské listy 

zabavovali, aby nemohlo dojít k jejich přečtení při mši.138 Mnozí si včas zajistili 

opis, ale přesto se ocitli před dilematem, zda list přečíst a splnit tak úkol daný 

biskupy, nebo se nechat ovlivnit výhružkami ze stran církevních tajemníků, že 

přečtení tohoto listu bude považováno za trestný čin.139 Z celkového počtu 

kněžích není známo přesné číslo, kolik jich list přečetlo a kolik nikoli. Odhady 

                                                 
135 Farní kronika Sepekov, zápis z 31.12.1948, Farní archiv Milevsko. 

136 VAŠKO, Václav. Neumlčená: kronika katolické církve v Československu po druhé světové 

válce. Praha: Zvon, 1990. 

137 Tamtéž. 

138 Tamtéž. 

139 Tamtéž. 
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jsou takové, že zhruba třetina až maximálně polovina kněžích list zmínila nebo 

přečetla na bohoslužbě.140 

V Sepekově ke čtení pastoračního listu došlo, a to v neděli 19.6.1949. 

Kněz, jak je zmíněno ve farní kronice, to považoval za svoji duchovní povinnost. 

Dále zmiňuje, že kněží nejsou téměř ve spojení se svými biskupy a že dochází 

k velkému změně vztahů mezi vládou a církví.141 Jednalo se o poslední zápis, 

který se vyjadřoval k politické situaci v zemi, další takový byl zapsán až o 9 let 

později.142 

12.2  Poutě a ostatní křesťanské svátky v Sepekově 

Rituály byly protknuty životem člověka na vesnici. Ať už šlo o roční nebo 

denní cykly. Rituál je něco, co provází člověka celý život a je částečně předávám 

z generace na generaci. Pokud dělíme rituály z hlediska obsahu, jedním z nich je 

rituál církevní.143 Vedle církevních rituálů většina lidí udržovala a udržuje v rámci 

úzké rodiny rituály, které mohou a někdy nemusí být součástí církevních rituálů, 

hlavně tedy svatba, životní jubilea, pohřeb nebo křest, který byl v 50. letech hojně 

nahrazován vítáním občánků. 

Přestože Velikonoce dlouho patřily mezi nejdůležitější křesťanský svátek, 

postupně se v 50. letech do popředí dostaly Vánoce, kde si svoje první místo drží 

dodnes. 

S církví byly spojeny i slavnosti obcí nebo kostelů jako bylo posvícení a 

poutě. Pouť se každoročně konala na památku svatého, kterému byl kostel 

zasvěcen. 

V obci Sepekov stojí od roku 1733 poutní kostel Panny Marie. Předlohou 

pro sepekovský kostel sloužila Svatá Hora u Příbrami, proto se také kostelu někdy 

                                                 
140 Tamtéž. 

141 Farní kronika Sepekov, zápis z 26.6.1949, Farní archiv Milevsko. 

142 Farní kronika Sepekov, zápis z 31.12.1958, Farní archiv Milevsko. 

143 Dalšími okruhy pak přírodní a sociální. LENDEROVÁ, Milena, Tomáš JIRÁNEK a Hana 

DOUŠOVÁ. Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. 

ISBN 80-7194-414-9.  
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přezdívá „jihočeská Svatá Hora“.144 Poutě do Sepekova se konaly a konají vždy 

dvě po sobě jdoucí neděle v září.  

Lze říci, že přestože Vánoce i Velikonoce jsou napříč republikou pro 

většinu obyvatel klíčovými svátky v roce, ať už z hlediska křesťanství nebo 

lidových tradic, v Sepekově patří dvě navazující poutě v září mezi nejdůležitější 

události obce a jejich obyvatel během roku. Mnohdy mohou být důležitější než 

Velikonoce a Vánoce. V podstatě se nikdy nedalo a nedá této církevní události 

vyhnout, pohltí každého obyvatele obce. Je to také dlouhou tradicí, kdy si v sobě 

vzpomínku a tradici na docházení a účastnění se sepekovských poutí nesou místní 

obyvatelé a lidé z okolních obcí po několik generací. 

Během 50. let 20. století se poutě v Sepekově proměnily z tradičně 

křesťanské záležitosti, k události prolínající křesťanskou pouť, bohoslužbu 

s možností setkání rozšířené rodiny. Stále více se prosazovala světská stránka 

oslav, kde docházelo k setkávání známých, přátel, rodiny, kde byly tradičně 

pořádány zábavy pro mladé, kde si děti užívaly kolotočů a nákupů dárků.145 

 Z vyprávění pamětníků lze zjistit, že místní hospodyně v první polovině 

20. století příliš poutní období neměly v oblibě, protože místo bohoslužeb, 

rozjímání a klidu, musely zajistit hostinu pro širokou rodinu, která se na oblíbené 

poutě sjížděla.146 

Na začátku 50. let se ještě stále dodržovalo rozdělení svátků na světské a 

křesťanské, postupně však ty světské s velkou podporou komunistické moci 

získávaly na převaze. Režim se pokusil jimi nahradit svátky církevní a zajistit si 

jimi tak svou legitimitu. Ne vždy se to však povedlo. Někdy docházelo ke 

zvláštnímu prolínání světských a církevních rituálů, aniž by si účastníci těchto 

oslav plně uvědomovali rozdílné významy a hodnoty, které oslavy nesly.147 

                                                 
144 ŠITTLER, Eduard a Antonín PODLAHA. Soupis památek historických a uměleckých. V Praze: 

nákladem Archaeologické komise při České Akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost 

a umění, 1903. Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, č. 1. 

145 LENDEROVÁ, Milena, Tomáš JIRÁNEK a Hana DOUŠOVÁ. Dějiny každodennosti 

"dlouhého" 19. století. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. ISBN 80-7194-414-9. 

146 Z vyprávění Marie Novákové a Anny Placatkové, Milevsko 12.5.2018 

147 Například křest dětí a vzápětí odchod na radnic na vítání občánků. 
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Také se režim různými způsoby snažil zamezit účastnit se různých 

křesťanských oslav. A přestože výše zmiňuji, že sepekovské poutě se postupně 

proměňovaly a v 50. letech již neměly pouze křesťanský ráz, mezi pamětníky se 

dochovala vzpomínka, že v roce 1955 v době konání poutí v obci byla úmyslně 

zrušena autobusová doprava z okolních vesnic, někdy i více jak deset kilometrů 

vzdálených, aby se zamezilo velkému počtu účastníků poutí. Přesto se však lidé 

na poutě vydaly, avšak pěšky. Nařízení se tak minulo účinkem.148 

Mezi důležité svátky samozřejmě, jak již zmiňuji výše patřilo období 

Velikonoc a Vánoc, na které pamětníci vzpomínají jako na období klidu, kdy se 

scházela především rodina, aby se po dlouhé době všichni opět viděli a pohovořili. 

Přijížděli příbuzní ze vzdálených měst. Ti se tradičně ukazovali pouze dvakrát až 

třikrát do roka, vždy o Vánocích a o poutích, někdy ještě na Velikonoce.149 Tyto 

slavnosti byly jedny z těch, kteří rozdělovaly rok obyvatel na jihočeské vesnici na 

jednotlivá období téměř přesně na třetiny.  

12.3  Světské rituály 

Komunisté věděli, že ovlivnit nebo změnit chod klasických křesťanských 

svátků jde, ale že je to práce na několik let. I z tohoto důvodu vytvořili nebo 

převzali z SSSR světské svátky, které měli v lidech vyvolat stejné pocity, které 

prožívali při oslavách těch křesťanských. 

Jedním z nejdůležitějších svátků komunistické propagandy byl První máj. 

Mezi další velmi prosazované oslavy řízené z komunistického středu byla také 

Spartakiáda nebo oslavy MDŽ, ale nic nebylo tak organizované, jako oslavy 

Prvního Máje. První Máj přesně vystihuje to, jak se komunistická moc chtěla 

veřejně prezentovat a jak chtěla dlouhodobě ovlivňovat hodnoty, tradice a zvyky 

občanů Československa. Průvod se konal každý rok v každé větší vesnici, byl 

přenášen rozhlasem a později i televizí. Lidé měli vyvěšené praporky v oknech, 

v průvodech šli s mávátky a velkými transparenty, byla vyvolávána hesla. Moc 

masy byla dána plně najevo stejně tak, jako moc komunistického režimu.  

                                                 
148 Pauknerová, Ingrid. Jihočeská obec Hrejkovice. Proměna tradiční vesnice jako důsledek její 

socializace. Diplomová práce, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2011. 

149 Vzpomínky Marie Novákové z dětství, 12.5.2018 
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Ne všichni však vnímali tento rituál jako vynucený akt, především děti to 

braly jako zábavu s mávátky. Zde se opět dostávám k tomu, že malé děti a děti 

mladšího školního věku v 50. letech tento světský svátek absolvovali po většinu 

svého aktivního života a ať si o něm mysleli, co chtěli, byl zcela součástí jejich 

života, neznali jinou variantu než tu, že se prvního května chodí do průvodu. 

12.4 Církevní rituály protkané novými světskými rituály 

Mezi nejdůležitější události, které se na vesnici během roku staly 

jednoznačně patřilo narození a křest dítěte, svatba a pohřeb. 

Ještě do poloviny 20. století bylo na vesnici přirozené, že děti se rodily 

doma a následně byli pokřtěni místním farářem. Od 50. let 20. století však 

docházelo ke změnám. Jak už jsem zmiňovala, děti se stále častěji rodily 

v porodnicích a křest byl vytlačován a nahrazován tzv. Vítáním občánků, které 

organizoval okresní národní výbor.  

Zrovna tak svatba přešla pod kompetenci Okresního národního výboru. 

Přestože svatba a vítání občánků se staly povinnými akty v Československu, lidé 

po tomto ještě zcela dobrovolně absolvovali svatbu v kostele a církevní křest 

svých dětí. Vliv nebo zcela zákaz těchto křesťanských slavností komunistickou 

stranou byl nemožný a minimální, pouze to podmiňovali absolvováním jimi 

danými náležitostmi na státních úřadech. Nebyl ani vyvíjen přehnaný tlak na 

obyvatele vesnic, aby zanechali těchto rituálů.  

Za vzpomínek pamětníků vychází však to, že generace osob narozená ve 

válečných letech a později, sice v 60. letech absolvovala stejné kolečko státních a 

církevních rituálů, ale spíše z nějaké vnitřní povinnosti vůči rodičům a okolí a 

existující tradici než kvůli skutečné víře v Boha. Brali to spíše jako něco, co by 

nevypadalo dobře před sousedy, pokud by absolvovali pouze sňatek na úřadě a 

nepokřtili narozené dítě.150  

Mezi svátky, které nebyly v Sepekově komunisty zakazovány byl i svátek 

Tělo Páně, kdy mladší děti byly za družičky oblečeny do slavnostních šatiček a 

s věnečky ve vlasech a poté vyšel průvod z kostela přes celou obec. Tuto 

                                                 
150 Ze vzpomínek Marie Novákové, 12.5.2018 



 

71 

 

vzpomínku mají protkanou přes celé svoje dětství, které probíhalo na začátku 50. 

let.151 

Další důležitou součástí rituálů na vsi byl pohřeb. Smrt a pohřeb po celou 

dobu zůstal v rukou církve. Nikdy nedošlo k přenesení aktu pohřbu na světskou 

moc. Bylo to pro lidi tak fascinující téma jedinečně spojeno s křesťanstvím, že 

nikdy ani nebyly snahy o přenesení posmrtných rituálů na státní úřady.

                                                 
151 Tamtéž. 
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13 Práce jako nedílná součást života 

V předposlední kapitole se práce zaměří na jednu z nejdůležitějších součástí života 

na vesnici v 50. a 60. letech, a to na práci. 

Práce obecně je důležitou součástí lidského bytí. Nešlo však vždy pouze o 

zaměstnání, jak je převážně práce chápána dnes. V tehdejší době byla práce nedílnou 

součástí lidské existence, do 50. let 20. století téměř neexistovalo dělení na volný a 

pracovní čas u dospělých. Práce na poli a s vlastními zvířaty byla chápána jako přirozený 

úděl a součást chodu rodiny. Přestože hodně rodin se živilo i jinou než zemědělskou 

činností, i tak vlastnily minimálně záhumenkovou krávu a malé políčko. Tato oblast byla 

zcela jednoznačně vnímána jako zemědělská. 

Vzhledem k celkovému trendu v Československu po roce 1945 a příklonu 

k těžkému průmyslu a rozvoji služeb, docházelo k velkému úbytku osob pracujících 

v zemědělství. 

13.1 Zemědělství 

Díky historii československého území a pozemkové reformě po První světové válce 

tvořili na začátku druhé poloviny 20. století zemědělské obyvatelstvo především drobní 

zemědělci, kteří měli málo půdy, byli zadlužení, případně pracovali jako drobní řemeslníci 

nebo obchodníci a zemědělství se věnovali až po své práci. 

Po Druhé světové válce stát podporoval převážně hospodářské výměry do 13 ha, 

sedláci přestali být podporováni. Směr udaný po roce 1945 byl jasný a postupně naplňoval 

vyřčené plány, které znamenaly spojování zemědělských celků a vznik jednotných 

družstev. Tomu však sedláci logicky nakloněni nebyli. Fungovali samostatně, byli 

poměrně vzdělaní, zemědělství měli často mechanizované, byli zcela soběstační. 

Po roce 1945 bylo hlavní téma v zemědělství splnění zemědělských dodávek a na to 

navázaný přídělový systém, kdy velkozemědělci i při splnění 100% dodávek, neměli nárok 

na potravinové lístky, ani šatenky, byli odkázáni pouze na volný trh.152 Tento systém 

skončil až v roce 1953, kdy byl trh uvolněn v souvislosti s měnovou reformou.  

                                                 
152 JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008. Edice Moderní dějiny. 

ISBN 8070219025. 
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To, co obec formovalo v 50. a 60. letech byl převážně vznik jednotných 

zemědělských družstev navázaných na kolektivizaci venkova. Přičemž zemědělskou 

politiku po roce 1945 a její postupný vývoj popisuji v kapitole 5, proto ho již nechci 

podrobně znovu popisovat v této kapitole. 

Kolektivizace vesnice i v Sepekově tak jako v jiných obcích v Československu 

probíhala. Avšak přes všemožné uzurpace, zabavování mechanizace, koní, vyměňování 

polí i několikrát do roka, nemožnost dostat děti do škol, zůstalo v Sepekově soukromě 

hospodařit 14 zemědělců. Ti na práci zůstali sami jen se svými nejbližšími rodinami. Ti 

tuto každodenní dřinu nikdy nevzdali a vydrželi po celé roky.153 Ze začátku se je snažili do 

JZD nalákat, později funkcionářům v obci vyhovovalo, že tito zemědělci obdělávají 

nejhůře přístupná pole a do JZD je nepřemlouvali ba naopak přijmout je již nechtěli. 

Přesto samotný vznik JZD a změny v zemědělském vlastnictví půdy v obci 

znamenaly obrovské změny ve fungování obyvatelstva. Přesto to nebylo to jediné, co 

výrazně ovlivnilo ráz obce. 

13.2 Průmysl 

Po válce, kdy se začal prosazovat těžký průmysl, i v tomto zemědělském kraji došlo 

k výstavbě továrny. Dva kilometry od Sepekova na uměle prodlouženém okraji města 

Milevska uprostřed nově vykáceného lesa vznikla továrna Janka. V roce 1958 došlo ke 

změně názvu na Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení, přičemž tento název nese 

dodnes. Tato fabrika se stala neodmyslitelnou součástí Milevska i Sepekova. Téměř každý 

muž ze Sepekova pracoval alespoň nějakou dobu v tomto zařízení. Postavení této továrny 

velmi výrazně změnilo ráz celého okolí.  

Muži začali opouštět zemědělství a šli za lepší prací do fabriky, ženy odcházely 

pracovat jako kuchařky do kantýny a jídelny, později také pracovaly v textilní fabrice 

JITEX, která byla zcela záměrně zřízena v Milevsku tak, aby i ženy našly v této lokalitě 

uplatnění. 

Výstavba samotné továrny začala hned v roce 1948. Zkušební provoz byl zahájen 

již v polovině roku 1950.154 Fabrika se velmi rychle rozrůstala a docházelo k velkým 

                                                 
153 ŠPÁTA, Jan. Nezorané meze, 1968. 

154 Brožura: 30 let vzduchotechniky v Milevsku 
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přístavbám nových hal. Postupně vznikaly i zcela nové úseky jako Montáže, Technicko – 

inženýrské úseky a podobně.155 

Za začátku nebyl v okrese ani kraji téměř nikdo znalý oboru, proto byly postupně 

vystavěny v Milevsku sídliště, které měly pojmout všechny nové příchozí pracovníky, a to 

především z Ústí nad Labem.156 

Avšak vzápětí v září 1950 bylo vybudováno učňovské středisko pro chlapce, kteří 

se ze začátku učili zámečníky, později soustružníky. Fabrika si začala vychovávat vlastní 

budoucí zaměstnance. 157 

Dále se také poměrně hodně starala o zaměstnance z hlediska kultury a sportu. Byly 

postaveny rekreační chaty pro zaměstnance, vystavěno koupaliště v kilometrové 

vzdálenosti od podniku, roku 1957 byl dokončen letní sportovní stadion v Milevsku. 

Následně v roce 1959 byl otevřen Klub pracujících.158 

Zaměstnanci měli možnost doplnit si vzdělání při večerním studiu, které firma 

zajišťovala přímo v areálu. Učitelé ze střední průmyslové školy z Písku dojížděli přímo do 

areálu. 

Všechny tyto výhody, které firma zajišťovala znamenala pro Sepekov v podstatě 

jediné, definitivní odklon od zemědělství a příklon k těžkému průmyslu. 

Všichni si uvědomovali výhody práce ve fabrice. Dostali možnost získat byt, mít 

denně teplou vodu, ústřední topení. Jistotu výdělku, mnohem vyššího než v zemědělství. 

Proto i následující generace odcházeli pracovat do továrny na různé posty.  

V Sepekově, Milevsku a okolí tak vznikl zajímavý fenomén jedné továrny, které 

podřídilo život většinou několik generací v rodině. V této lokalitě bylo po celou druhou 

polovinu 20. století naprosto typické vzdělání strojírenského typu od učňovské úrovně po 

tu vysokoškolskou. V podstatě neexistovala pro žáky - chlapce jiná možnost práce než ta 

ve strojírenství. Tím vzrostla koncentrace strojírensky vzdělaných osob v Milevsku a okolí 

vysoko nad republikový průměr. 

                                                 
155 Tamtéž. 

156 Brožura k 60.výročí podniku: Vzduchotechnika v Milevsku aneb jak šla léta…, 60 let tradice, kvality a 

spolehlivosti 

157 Tamtéž. 

158 Tamtéž. 
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Janka, později ZVVZ vlastnila v podstatě monopol na výrobu těžké 

vzduchotechniky159. 

Fabrika jako taková byla svět ve světě, kde fungovaly nejen pracovní vztahy dané 

podřízeností a nadřízeností, ale také vztahy rodinné, přátelské vzhledem k velkému počtu 

osob pracujících zde z jednotlivých rodin a obcí. Vznikaly zde nové vztahy, byly 

zakládány nové rodiny. 

Uvnitř továrny fungovala jídelna, kantýna, novinový stánek, ordinoval zde lékař, 

zubař. Byl zaveden fungující systém svačinářek, které podle objednávky nakupovaly 

v kantýně svačinu pracujícím mužům a ti nemuseli odcházet z pracoviště. 

Celá továrna byla průchozí včetně kanceláří, přestože šlo o několik budov, které na 

sebe nenavazovaly, ale různými podzemními chodbami bylo možné dojít z jednoho konce 

na druhý, aniž by vás někdo uviděl. 

K továrně bylo postaveno autobusové nádraží, motorkárna, garáž pro kola a velké 

parkoviště. 

Lidé byli hrdí na to, že v továrně pracují, byli hrdí, že mají strojírenské vzdělání a 

čím více osob z rodiny ve firmě pracovalo, tím více byli pyšní na to, co se vybudovalo.160 

Tato továrna zcela změnila vnímání lidí jako sebe sama a změnila budoucnost 

několika generací, totálně protknula jejich životy, možná více, než si někteří 

uvědomovali.161 

13.3 Průmysl versus zemědělství 

Kvůli velkému odchodu do průmyslu byl obrovský nedostatek pracovníků 

v zemědělství. Přesto ani počty v průmyslu nestačily. 

                                                 
159 Díky čemuž je schopna fungovat dodnes a s ní dalších 20 milevských podniků, které se živí stejnou 

činností. Jsou však téměř jediní v republice a v Evropě, proto mají stále dostatek zakázek. 

160 Tato hrdost je patrná dodnes. Každý rok probíhá den otevřených dveří, kdy je možné navštívit jednotlivé 

haly a pracoviště. V podstatě tento den navštěvují pouze současní nebo minulí zaměstnanci se svými 

rodinami a vzpomínají a pyšně ukazují na svá pracovní místa a vysvětlují, jak co fungovalo a jak funguje 

nyní. 

161 Dodnes pokud v okolí Milevska a Sepekova použijete výraz „fabrika“, nemyslí se tím kdejaká fabrika, ale 

vždy právě ta konkrétní na kraji města. Běžně dodnes můžete slyšet vyjádření – Pracuji ve fabrice nebo Dnes 

jsem byl na Jance, Viděl jsem tě na Jance, Co jsi dělal ve fabrice? A podobně. 
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Jednu z otázek, které jsem si v práci položila bylo to, zda si fabrika s přilehlými 

JZD vycházely vstříc anebo měly mezi sebou problémy a rozbroje ohledně pracovníků.  

Protože továrna připravovala okolní vesnice o pracovní sílu, kterou vesnice neměla, 

kde brát a musela zaměstnávat penzisty, převážně ženy. 

Přesto byly vztahy mezi funkcionáři JZD a ZVVZ minimálně profesionálně 

korektní, protože podle prostudovaných dochovaných materiálů to vypadá tak, že 

docházelo k půjčování zaměstnanců na brigádnické smlouvy, například v době vegetačního 

klidu v zemědělství, případně i na celý kalendářní rok. Až překvapivě roční brigádnické 

smlouvy dostávali i mladí muži, kterých byl sice v továrně stále nedostatek, ale družstvo na 

tom nebylo o moc lépe. Je však otázka, zda tuto zápůjčku družstvo nebylo povinno 

uskutečnit především z hlediska směřování československého hospodářství. Dobu, kterou 

měl zaměstnanec strávit v druhém podniku určoval jeho mateřské zaměstnání. V druhé 

práci měl pracovat za stejných platebních podmínek jako ve svém vlastním podniku.162 

JZD Sepekov a ZVVZ měly mezi sebou o půjčování zaměstnanců podepsanou 

smlouvu, kterou schválil Odbor pracovních sil ONV Písek.  

13.3.1 Nezorané meze  

Jedním ze zcela unikátních svědectví dané doby v konkrétním místě je 

dokumentární film Jana Špáty, který vznikl sice až v roce 1968, tudíž tři roky po časovém 

mezníku mé práce, ale myslím si, že může obohatit tuto práci a to především proto, že 

v roce 1968 během natáčení tohoto filmu dostali prostor mluvit na kameru nejen 

představitelé komunistického režimu, ale i běžní občané a soukromí zemědělci. Vzhledem 

k době, kdy byl film natáčen daní aktéři mluví velmi otevřeně a zároveň nechali filmaře 

natočit jejich život, včetně výjimečných událostí jako svatba tak, jak je opravdu žili.163 

Celým film provází několik otázek a snaha na ně mezi obyvateli obce najít 

odpovědi.  

Vypravěč, který provází celým dokumentem se hned na začátku pronáší domněnku, 

že násilná změna majetkových poměrů neovlivnila charakter lidí a jejich cítění, ani staré 

tradice a přátelství vzniklá společnými zájmy a zálibami. Zároveň si však pokládá otázku, 

zda díky těmto změnám nedošlo ke ztrátě vztahu k půdě, která byla předávána z generace 

                                                 
162 MNV Sepekov, Inv.č. 471, sign. IV/1, karton 34.SOkA Písek . 

163 Špáta, Jan. Nezorané meze, 1968. 
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na generaci, především u nejmladších členů rodiny, kteří v době kolektivizace a zakládání 

JZD byli dětmi. Dále filmem rezonuje otázka rostoucího materialismu mezi lidmi a odklon 

od víry a s tím související odchod mladých lidí za prací do nedaleké továrny, kvůli čemuž 

v družstvu pracují především staří lidé.  

Ve filmu jsou vedeny rozhovory jak s předsedou družstva a obce, ale také s panem 

farářem, dále s řádovými členy jednotného družstva a soukromými zemědělci.  

Na úplný závěr dokumentu je natočena místní svatba. 

V roce 1968 již více než polovina obce dojížděla pravidelně do ZVVZ,164 kde si 

lidé vydělali mnohem více peněz, než kdyby pracovali v místním družstvu, jak zmiňuje 

předseda družstva i pan farář, hlavní věc, co dnes mladé zajímá, je především jak více 

nakupovat a vlastnit mnoho materiálních statků, po práci si pustit televizi a o více se 

nezajímat, v tomto bodě se oba dva muži vzácně shodují. 

Na místo toho v JZD z 240 zaměstnaných lidí je 70 penzistů. Každý čtvrtý člen 

družstva je stará žena, která nedosáhla na takovou penzi, aby ji uživila, a proto ještě po 

celoživotní dřině opět pracuje, pouze tentokrát v JZD a ne na vlastním. Nejstarší ženě 

v družstvu je 72 let. Dovolenou si tyto ženy neberou, bezelstně odpovídají, že pouze 

v případě, že jsou nemocné. Každý den pracují od 4 hodin od rána do 7 hodin, dále od 12 

hodin do 14 a poté ještě od 17:30 do 19:30 hodin. 

Z vyprávění pamětnice, která měla takto zaměstnanou matku165, jsem pochopila, že 

nejsložitější pro tyto ženy bylo skloubit domácnost a práci v družstvu kvůli výše 

zmíněným děleným směnám a tomu, že jejich mužové pracovali většinou pouze 

v jednosměnném provozu ve fabrice od 6 hodin do 15 hodin. Ženy vstávaly velmi brzy, šly 

zaopatřit vlastní záhumenkovou krávu, následně odešly do družstva, v 7 hodin po návratu 

rychle praly a vařily oběd pro své muže, aby vše stačily a měly připravené, až přijdou 

z fabriky, protože odpoledne mezi 14 hodinou a 17:30 museli se svým mužem ještě 

obstarat krávu a záhumenkové pole, kterého se málokterá rodina vzdala, následně opět 

odcházeli na večerní úklid dobytka do JZD.166 

                                                 
164 Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení ve 2 kilometry vzdáleném Milevsku 

165 V roce 1968, v době natáčení dokumentu tato žena ještě pracovala v JZD, bylo jí 58 let a patřila mezi ty 

mladší zaměstnané ženy. 

166 Z vyprávění Marie Novákové, 12.5.2018. 
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Každá rodina po odevzdání majetku totiž měla k užívání pul hektaru 

záhumenkového pole. Ne proto, že by se jinak neuživili a peníze z jejich zaměstnání by jim 

nestačili, ale z důvodu tradic, zvyku a jistoty toho, že ví, alespoň při nějaké práci přesně, 

co mají děla a zároveň se ukazuje, že tito lidé, ať už šlo o dřívější drobné zemědělce nebo 

sedláky, lásku k půdě neztratili. 

Těchto lidí se ve filmu ptali, proč vstoupili do družstva. Odpovědí bylo to, že 

nechtěli, všichni plakali, ale neměli na výběr, s jejich malým hospodářstvím a stále 

vyměňovanými poli neměli šanci obstát. 

Přes stále vyměňované pole a přes celkovou situaci v Československu 

v zemědělství, kde v 50. letech probíhala kolektivizace vesnice, vyhánění sedláků, jejich 

likvidace a zavírání do pracovních táborů, v Sepekově v roce 1968 stále fungovalo 14 

soukromých zemědělců, kteří nikdy do JZD nevstoupili. 

 I s nimi jsou vedeny v dokumentu rozhovory. Byli připraveni o mechanizaci i o 

koně, vše dělají sami pouze v kruhu rodiny s kravami na nejvzdálenějších polích, která jim 

v 50. letech byla měněna i dvakrát do roka. Děti nesměly studovat, pouze dostali přidělení 

do JZD a krátké vyučení kvůli tomu, že pocházejí z rodiny zemědělce. Většina 

zmiňovaných sedláků tvrdila, že problém s jednotným družstvem jako takovým nemají, že 

by rádi v 50. letech i vstoupili, ale pouze v případě, že by ho vedli charakterní zkušení lidé, 

a ne osoby, které pouze dostali funkci, ale při tom zemědělství vůbec nerozumějí. Nic 

takového se však nestalo. Dnes už je do družstva nikdo nevezme, i kdyby chtěli, obec jim 

přidělila nejhorší pole, strmá, na konci katastru a tito lidé jim oddřou nejhorší práci, kterou 

nemusí dělat JZD. 

Mladí lidé, děti těchto zemědělců, kteří již byli zaměstnáni a rodičům pomáhali 

pouze po práci, však říkali, že už by to nejspíš nedokázali jako jejich rodiče, už nebrali 

práci v hospodářství jako lásku a hodnoty na celý život, ale jenom jako spoustu povinností 

a neustálý strach. Zatímco rodiče vnímali statek a půdu jako manželství, lásku na celý život 

a nechápali proč pouze proto, že se narodili jako zemědělci, mají celý život trpět. 

Na závěr dokumentu je ještě zobrazena svatba sepekovského mladého páru. 

Nejdříve svatba na obecním úřadě a následný přesun do kostela na církevní obřad. 

Vzhledem k roku, kdy byl dokument natáčen chápu, že lidé byli sdílnější a nebáli se 

tolik promluvit, případně si pustit filmaře do soukromí, a že situace se měnila a lidé se 

méně báli, přesto tato svatba nepůsobila, že by byla výjimečná svou druhou částí v kostele, 
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byl to zcela přirozený krok, nad kterým se nikdo nepozastavoval, všichni věděli, že druhý 

obřad bude následovat, asi tak, jako u všech ostatních svateb v Sepekově.167 

Poslední věc, která mne v dokumentu velmi zaujala, je každodenní využívání 

rozhlasu v obci, a to především pro organizaci práci členů JZD. Každé ráno se díky 

rozhlasu dozvěděli, kam jsou přiděleni na práci, včetně úklidu hřbitova a podobně.168 

Rozhlas byl v Sepekově neodmyslitelnou součástí života v obci. Kromě toho, že 

pravidelně každý den ohlašoval přidělení pracovníků JZD na určitou práci, byla také přes 

rozhlas hlášena všechna upozornění a akce, kterých je možné se účastnit, případně na které 

je potřeba se dostavit. 

Zároveň se všechna hlášení zapisovala do zápisových knih. Nejstarší, která se 

vztahuje k 50. a 60. rokům, je ta z roku 1949. 

Jsou to poměrně podrobné zápisy o každodenním životě v obci. Rozhlasem se 

sdělovalo občanům v obci úplně vše. Kulturní akce, brigády, schůze občanů, kdo se má 

dostavit k pohovoru na obecní úřad, přes rozdělení práce pro JZD, povinná očkování dětí, 

školní akce, po upozornění pro včelaře na úhyn včel a schůze rybářů.169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
167 Rodina ženicha patřila mezi členy komunistické strany, bratr ženicha byl v lidových milicích 

168 Rozhlas je denně využíván v Sepekově dodnes, avšak pouze k oznamování kulturních akcí, případně 

prodeje zvířat a rostlin.  

169 MNV Sepekov, Zápisy z hlášení místního rozhlasu, SOkA Písek. 
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14 My a Oni? 

Jedna z posledních otázek, kterou jsem si položila v této práci a snažila se najít 

odpověď je to, jak místní lidé vnímali komunistické autority, zda je vůbec vnímali a jestli 

dělali rozdíly mezi funkcionáři v Praze a těmi ve vesnici, případně nejbližším městě. 

Podle prostudovaných materiálů, včetně zmiňovaného dokumentárního filmu se 

situace jeví tak, že lidé ve vsi fungovali vždy zcela odlišně než ve městě. Přestože někteří 

lidé byli komunisté, jiní ne nebo dokonce patřili mezi ty, kteří byli novým režimem 

uzurpováni, existovaly mezi nimi neviditelné vazby ať už přátelské nebo rodinné, které 

vznikaly po generace a jeden z dalších režimů je nemohl a nedokázal zpřetrhat. 

Funkcionáři museli fungovat zcela jinak než ti ve městě, většinou si museli dávat 

do souvislosti tyto neoficiální vazby, které velmi ovlivňovaly rozhodování o oficiálních 

věcech.  

Z dokumentu Nezorané meze z roku 1958 také vyplývá, že obyčejní lidé ať už 

straníci nebo nestraníci, pokud nebyli přímo funkcionáři strany, neměli mezi sebou žádné 

politické problémy. Všichni se vnímali jako MY, obyvatelé obce Sepekov, jako ONI 

vnímali částečně funkcionáře přímo v obci na nejvyšších postech jako je předseda družstva 

nebo obce, a také především funkcionáře, kteří seděli v Českých Budějovicích nebo 

v Praze. Ti pro ně představovali něco neurčitého nehmatatelného, příliš vzdáleného na to, 

aby to dokázali uchopit a pojmenovat. 

Politika se řešila většinou od okresní úrovně výše, v místní úrovni šlo občanům 

především o sociální výhody, u kterých měli pocit, že jich mohou dosáhnout. 

S přibývajícími roky, rostoucí potřebou materialismu toto převažovalo stále více.170 

Pro běžný život v obci bylo pro obyvatele důležitější dobře vycházet se sousedy, 

proto i funkcionáři strany chtěli především dobře vycházet se spoluobčany a až poté plnit 

stranické úkoly. 

Předseda JZD ve filmu Nezorané meze říká, že mezi lidmi již není sporů, stížností, 

avšak podle dochovaných archivních materiálů tomu tak nebylo, ale všechny archiválie, 

které jsem mohla prostudovat, ukazovaly pouze na občansko – právní spory, sousedské 

spory, uhynutí ryb a podobně, nikoli politické spory. Prostě lidé přes změnu režimu, žili 

dál svůj běžný život se svými starostmi, se svými zálibami, ale i chybami.171 

                                                 
170 Špáta, Jan. Nezorané meze, 1968. 

171 MNV Sepekov, Stížnosti mezi sousedy. Inv.č. 170, sign.07/1, karton 4, SOkA Písek. 
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Ve vycházejícím Sepekovském zpravodaji informovali občany o nových službách, 

které chtějí v obci zřídit, například krejčovství, zámečnictví, truhlářství a podobně.172 Dále 

se také poměrně často řešila bytová situace a postavení budovy pro Jednotu. 

Politika byla v tomto zpravodaji také zmiňována, ale převážně ta na nejvyšší 

celostátní úrovni, a především pouze oznamovací odtažitou formou, jako kdyby šlo pouze 

o splnění povinnosti. Dále se již rozebíraly konkrétní praktické věci, které trápily obyvatele 

a bylo je potřeba řešit. 

To podle mne také vystihuje celé vnímání situace. Obyvatelé se o politiku na 

nejvyšší úrovni nezajímali, byla pro ně nicneříkající, na kterou neměli žádný vliv. Na 

místní úrovni chtěli především řešit praktické běžné věci bez ohledu na státní zřízení. 

 

 

 

                                                 
172 Sepekovský zpravodaj, bez data určení, MNV Sepekov, SOkA Písek. 
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15 Závěr 

Tato diplomová práce se pokusila o zakreslení a pochopení sociálního, politického 

života na venkově v období let 1945 – 1965.  

V diplomová práci jsem si v úvodu pokusila definovat otázky, na které jsem 

následně v jednotlivých kapitolách hledala odpovědi. Zajímaly mne především rozdílné 

generační zkušenosti, které mohly vznikat na základě jiného politického zřízení, které 

určovaly změny v tak elementárních lidských oblastech jako je rodina, škola, práce, kostel. 

Šlo mi především o postihnutí změn identity, mentality, kolektivní paměti a 

celkového vnímání vlastního života díky postihnutí toho, jak tito lidé přemýšleli, žili a 

měnili své hodnoty, tradice, které se někdy mohly proměnit v obyčejné zvyky bez vazby na 

hlubší hodnotové normy. Vše jsem se snažila pochopit především na čtyřech základních 

oblastech lidského života na vesnici v období 50. a 60. let 20. století, které zmiňuji 

v předešlém odstavci. Kromě jiného jsem se ještě krátce pokusila zabývat otázkou vztahu 

obyčejných lidí ke komunistickým funkcionářům a jejich vnímání vztahu my – oni. Díky 

jednotlivým kapitolám jsem tedy nejdříve chtěla zjistit, zda došlo k přeměně hodnot a 

tradic, díky čemuž mohlo dojít ke změně vnímání vlastních identit a mohla se vytvářet 

zcela jiná kolektivní paměť a tam jsem chtěla dále vysledovat, zda mohly vznikat jiné 

generační zkušenosti, tak úzce související s mentalitami a identitami. 

Při zhodnocení této práce se již příliš nechci vracet k prvním kapitolám, které měly 

především teoretický ráz a byly psány především pro ukotvení práce v rovině, pro 

pochopení, na co by se měl čtenář především zaměřit v praktické části práce. 

Snažila jsem se komplexně pohlédnout na život na vsi v 50. a 60. letech, ale 

vzhledem k tomu, že se práce pohybuje zeměpisně ve velmi úzkých mantinelech, nelze 

říci, že by všechny zjištěná fakta byla platná pro všechny obce podobného rázu 

v Československu. 

Nejdůležitějšími částmi práce jsou kapitoly věnované dětství, školství a rodině, 

přičemž tyto tři aspekty spolu vždy velmi souvisely, dalo by se říci, že v dobách státního 

socialismu ještě více.  

Chtěla jsem ukázat, že přes poměrně malý vliv propagandy na dospělé 

obyvatelstvo, docházelo především u dětí k hodnotovému posunu, protože ti byli 

s propagandou konfrontováni denně a kvůli svému věku ji nedokázali identifikovat, takže 

se jim nenápadně infiltrovala do smýšlení o jejich světě a hodnot. Na druhou stranu byli 
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vychováváni rodiči, kteří se takto ovlivnit nedali a to podle mne určovalo určitou 

rozpolcenost generace dětí vyrůstající v 50. letech a dospívající v 60. letech. Jejich 

hodnotový žebříček byl namíchaný z výchovy ve škole a z výchovy doma a vytvořil 

směsici postojů, myšlení a uvědomování si vlastního já tak zmateně, že tito lidé často 

vykonávali činnosti pouze z toho důvodu, že by se to mělo, nebo že by to jinak vypadalo 

„blbě“, ale ne z vlastního uvědomělého přesvědčení. 

To můžeme pozorovat v části psaní závazků do Pionýra nebo při rituály svatby, 

případně křtu dítěte. 

Dále následuje kapitola věnující se farnosti v Sepekově a společenství obyvatel se 

všemi jejich světskými i církevními rituály. Šlo mi především o určitý posun ve 

vykonávání rituálů v čase, ale také o prožívání rituálů ve stejný čas různými generacemi na 

jednom místě, na kterém jsem opět chtěla dokumentovat především na základě, čeho 

mohly vznikat odlišné generační zkušenosti. 

Další důležitá kapitola se týká rozvoje zemědělství a těžkého průmyslu v jihočeské 

vesnici a jejich vzájemné kooperaci. Tato část práce srovnává přístup generací k práci, 

především práci v zemědělství a také to, jakým způsobem je ovlivňoval rostoucí blahobyt a 

s tím související materialismus jako nově vznikající hodnota nebo znak uznání a váženosti. 

Na poslední kapitole chtěla ukázat, že lidé na vesnici v 50. a 60. letech nežili pod 

neustálým strachem z represí, ale že přes všechny celospolečenské změny dál žili svůj 

obyčejný život, udržovali stará přátelství, sousedské vztahy budované po generace a 

vychovávali děti ke slušnosti v rodinných tradicích a zvycích.  

Rozkreslit a pochopit vztahy, natož chápání, vnímání a myšlení lidí je velmi složité. 

Uchopení generačních rozdílů na základě převážně písemných dokumentů taktéž. Tato 

práce se o to pokusila. Zda úspěšně, nechám na posouzení druhé.
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17 Seznam zkratek 

ČSM = Československý svaz mládeže 

ČSR = Československá republika 

JITEX = Jihočeské textilie 

JZD = Jednotné zemědělské družstvo 

KSČ = Komunistická strana Československa 

MDŽ = Mezinárodní den žen 

MNV = Místní národní výbor 

ONV = Okresní národní výbor 

Sb. = Sbírka zákonů 

SOKa = Státní okresní archiv 

SS = vojenské jednotky nacistického Německa 

SSSR = Svaz sovětských socialistických republik 

Sv. = Svatý 

Tzv. = takzvaně/ takzvané 

ÚV KSČ = /střední výbor Komunistické strany Československa 

VŘR = Velká říjnová revoluce 

ZVVZ = Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení 


