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Celkové hodnocení (slovně)   Radomil Šibrava si ve své diplomové práci vytyčil úkol pojednat o 

dopadu  událostí tzv. Pražského jara na kutnohorský region a zároveň tyto události šířeji popsat. Jeho 

práce se dělí na menší (značně problematickou)  část,  kde se zabývá polednovým vývojem 

v Československu a část obsáhlejší, kde se věnuje tomuto dění z mikrohistorické perspektivy. 

 

Úskalím první části je autorův popis událostí Pražského jara, podaný spíše způsobem „lidového 

vyprávění“, téměř bez problematizace a badatelského odstupu. Jeho líčení je spojeno s řadou 

nepřesností a zavádějících informací, kterých by se autor diplomové práce dopouštět neměl.  

V autorově pojetí je Pražské jaro obdobím štěstí, krásy a naděje, které náhle vytrysklo Dubčekovým 

zvolením do funkce generálního tajemníka ÚV KSČ. O předlednovém  vývoji autor prakticky 

nepojednává, jen ho označuje za období úpadku hospodářství a kultury (v rámci obhajoby by měl tedy 

autor doložit, že se československá kultura nacházela v šedesátých letech v úpadku).  Celé pojednání 

pak rámuje „trpitelský narativ“ českých dějin, vágní pojmy jako „československý lid“, bratrská pomoc 

bez uvozovek, naivní a nepřesné formulace apod. Opravdu se autor domnívá, že Ludvík Vaculík 

požadoval v manifestu 2000 slov demokracii bez KSČ? Může jej snadno dohledat na webových 

stránkách Ústavu pro českou literaturu.  Autor by měl také doložit tvrzení, že KSČ se na rozdíl od 

předchozích let hodlala o moc dělit. Jaký je obsah tohoto tvrzení?  Právě v této obecné části je poznat 

,že autorovi chybí širší znalosti odborné literatury. Z nejnovějších prací mu můžu k obhajobě 

doporučit přečíst si studii Matěje Spurného Mezi diktaturou, demokracií a technokracií (kolektivní 

monografie Milníky moderních českých dějin). 

 

 

V druhé části naopak autor prokázal značnou píli při výzkumu archivních dokumentů a materiálů, 

stejně tak použil i metodologii orální historie. Nabízí tak poměrně plastický obraz událostí 

„Osmašedesátého“ v Kutné hoře, propojený s celou řadou osobních příběhů.  Podnětné pasáže se 

týkají i značně neobvyklého osudu Masarykovy sochy.  Stejně tak jsou velmi přínosné i pasáže o 

aktivitách zdola během Pražského jara. Autor podrobně zdokumentoval i příběhy obětí srpnových 

událostí. Hlavním přínosem práce je tak především Šibravova mikrohistorická sonda. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k výše řečenému doporučuji diplomovou práci k obhajobě.    

  

V Praze dne 19.8. 2019 

                     

  

 Podpis oponenta Mgr. Vojtěch Čurda, Ph.D. 

          


