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Cílem práce 

Je „zachytit život poštovní úřednice, městské zastupitelky a radní Marie Komárkové“. Ústředním 

tématem je tedy zapojení ženy do profesního (poštovní úřednice v Loučni) a veřejného života 

(zastupitelka a radní v Poděbradech za Národně socialistickou stranu) na počátku Československé 

republiky. K naplnění tohoto cíle posloužily především ego-dokumenty z pera samotné „hrdinky“ 

diplomové práce a pak protokoly z jednání zastupitelstva města Poděbrady, které jsou uloženy v SOA 

Nymburk. Vyšším cílem práce je tak i zachytit „neviditelný“ proces ženské emancipace na českém 

maloměstě. 

 

Metoda zpracování 

směřovala k naplnění výše stanoveného cíle především analýzou zmíněných ego-dokumentů. Tyto 

„paměti“ byly pak konfrontovány se „studeným“ materiálem úřední povahy. Z této konfrontace dvou 

typů pramenů pak diplomantka mohla vyabstrahovat skutečné pozice aktérky v konkrétních 

historických situacích a dešifrovat povahu konfliktu. Hrdinka diplomové práce nakonec zdánlivě ve 

veřejném životě maloměsta ztroskotala, nicméně do povědomí místního obyvatelstva se zapsala 

velmi výrazně zvláště při řešení sociálních problému chudých či osob bez domovské příslušnosti k 

městu. Rovněž tak přispěla k vytvoření obecného povědomí, že do politiky a to i do komunální, 

vstupují většinou osoby otrlé, toužící po prestiži, kterou by jinak nikdy a nikde nezískaly, a také osoby 

toužící po zbohatnutí. Dále těmto veřejně činným osobám (většinou mužům) zásadně nevyhovoval 

ženský styl polického jednání a vyjednávání. Marie Komárková nebyla totiž ochotna vytvářet zákulisní 

koalice a překvapovat své politické soupeře podrazy! A to je trvalý odkaz Marie Komárkové a jejich 

deníků i pro dnešní dobu. 

 

Závěrečné shrnutí 

Bezesporu se jedná o výborně sepsanou a strukturovanou diplomovou práci, která přináší neotřelý 

pohled do zákulisí komunální politiky jednoho českého maloměsta. K novým vedlejším poznatkům 

také patří zjištění o fungování tzv. dědičné pošty či o sociálním složení Národně socialistické strany. 

K práci nemám žádných vážných výhrad. Změnil bych pouze název práce: z minulého symbolu, tedy 

žena patřící někomu či k někomu (žena ředitele), na ženu samostatně jednající a angažovanou 

z vlastní vůle, popřípadě s podporou muže, tedy na ženu v samosprávě. O to právě Marie Komárková 

ve svém soukromém a veřejném životě usilovala.  

Práci doporučuji k obhajobě! 

 

V Praze 9. 6. 2020 

 

Milan Hlavačka 

 


