práci J|řfhoBašty,,Lidové
mi||ce.|948.1969..,
Univeu|ta
oponentskýposudekna disertačnÍ
Kar|ovav Praze,Pedagogickáfaku|ta,
Katedradějina didaktiky
dějepisu,Praha 2010,323 s'
rkp.včetně
Pří|oh
práeizaměři|ne zpraeovánÍ
dosud ncpřÍ|iš
v domáeÍhistorlografii
J|říÉašta
se v d|sertaění
- na vznik,uývoja činnost
v |etech1948.1969
tedyna
frekventovaného
tématu
Lidovýchmi|icÍ
svéhopůsobenÍ
mezi
obdobíprvních
dvacetiletjejichexistence.Lidovémi|icepatři|yod počátkŮ
významnéopory komunistického
reŽimu v Českos|ovensku
a Komunistickéstrany
Českos|ovenska.
V systému
s|oŽekkomunistického
státupředstavova|y
Lidovémi|ice
ozbrojených
nezákonnýútvar,
byťjak autorsprávněv práci připomíná,
existova|a
zejménav obdobípo jejich
ustavení
KSČustavova|a
si|nápředstavaa snaha po jejich|egislativním
zakotvení.
Lidovémilice
v doběúnorové
v trva|oupo|ovojenskou
krize1948a v nás|edných
|etechje přeměni|a
organizaci.
představite|ů
Autorupozorňuje,
Že Lidovémi|iceby|ypod|eqýkladukomunistických
sice ''bojovou
právěi protidě|níkům.
dělnickouarmádou..,
komunistické
vedeníjeneváha|opouŽívat
Na počátku
padesátých|et pod|éha|y
po|itickým,
tak i bezpečnostním
Lidovémilice jak komunistickým
institucím,
Autorvysvět|uje,
Že komunistické
vedení
kterérozhodova|y
o jejichuýcvikua vyuŽití.
nemělozpoěátkuzce|ajasno o jejichro|i.Předpok|ádalo,
Že Lidovémi|icebudoup|niti některé
funkcearmádya bezpečnostních
|etechpo Únorovém
s|oŽek.Komunistické
vedeníby|o v prvních
poěetjejichpříslušníků
na závodecha zaěa|o
státnímpřevratu1948rozhodnuto
ýrazně nauýšit
stav
budovati osadními|icezejménav obcíchu západníchhranic.V roce 1950pak činilpoěetní
sníŽi|
a ustá|i|zhruba
Lidoyých
mi|icí
na .150000muŽŮ,v průběhu
50.|eta 60.let se stavpostupně
pos|áním
po ce|oudobu
žezák|adním
Lidouýchmi|icí
na 70-80000 přís|ušnících'
Autorpřipomíná,
je nasazovalitéŽv kritických
jejichexistenceby|aochranakomunistické
moci.Jejípředstavite|é
je takék zajišťování
po|itických
situacíchreŽimuk pot|aěování
nepokojů,
ale pouŽíva|i
akcí.
převáŽněradiká|ní
Dů|eŽiým
KSČ'Lidovémi|iceshromaŽd'ova|y
by|od|eautoraijejichpostavenív
pozice
Především
č|eny
komunistické
stranyčásts vyrazným
sektářským
smýš|ením.
tatopo|itická
je spojova|a
Lidové
se stranoua ěini|aje pevnouoporoujejímoci.Zároveňz těchtopozicvyvíje|y
vedení,kteréje povaŽova|o
mi|icesilný t|ak na komunistické
za po|itickypevnéa naprosto
jádrostrany'J. BaštazdŮrazňuje,
Že Lidovémi|icei přes svojiprávnínezakotvenost
a
spo|ehlivé
některékompeteněníproblémyz prvních|et své existence tvoři|y jednoznaěněpevnou
i ideo|ogickou
reŽimu'
mocenskou
oporukomunistického
zemÍsovětskéhob|okuby|y
Že v rámci středoevropských
Zďýmavéje autorovoupozorněnÍ,
po celých
a fenoménem
svéhoýpu' kteqýÍungova|
Lidovémi|icevyrazněojedině|ým
útvarem
jednotkyse sice budova|yivjiných komunistických
|et.J. Baštauvádí,Že podobné
čtyřicet

reŽimech,
ale jejichvznik a doba trváníby|ymotivovány
v kaŽdémstátějinýmipotřebamia
podmínkami.
V tomtokontextubychse rád autorazepta|,zda do prob|ematiky
organizaěního
a
funkěníhozakotveníLidových milicí zejménav období 1950-1953,kdy Lidovémilice
kompetenčně
spadalypod novězť]zené
Ministerstvo
národníbezpeěnosti,
nezasahovali
ěi se
k němu nevyjadřova|i
sovětštíporadciv českos|ovenské
Přirozeněby se jejich
bezpečnosti.
případné,,angaŽmá..zřejmě
da|oočekávat
ivzh|edem
ktomu,Ževýraznězasahova|i
do chodu
dalšíchozbrojených,
bezpečnostních
s|oŽeka ov|ivňova|i
a zpravodajských
o osudyjejích
vedoucích
funkcionářŮ.
práce Je rozě|eněnado šesti výkladovýchkapitol,je doplněnao zaJímavou
Disertační
pří|ohu,
pramenů
dokumentační
o seznamzkrateka seznampouŽitých
a |iteratury.
Jednot|ivé
částijsou pak věnoványvýk|adugenezepředchůdcŮ
Lidovýchmi|icíz období|et,t945-1948
závodním
mi|icím
a závodnímstráŽím,
dá|evznikua formování
Lidouýchmi|icízlet 1948-1949.
jsou věnoványobdobí,kdy se řeši|ykompetenční
DalšÍkapito|y
zá|eŽitosti
z h|ediskařízení
Lidovýchmi|icí
meziMinisterstvem
národní
bezpečnosti
a po|itickými
orgányv |etech1950-1952,
dále období|et 1953.1955,kdy by|yLidovémi|iceformoványjižjako ,,stranická
armáda..a
postavení
obdobístabi|izace
Lidouýchmilicí1956-1967.
V závěrečné
kapitolese autorzaměři|
na výk|addočasné
Lidovýchmilicív období1968-1969'
Činnosti
dezintegrace
Lidovýchmilicív
je pakvěnovánopřeh|edné
působení,
proti
|etech1969.1989
shrnutíjejich
kdyby|ynasazovány
odpŮrcům
komunistického
reŽimučipři propagandistických
aktivitáchreŽimumezi m|ádeŽí
na
prezentacích
ško|ách
nebopři rituálních
veřejných
sílya úspěšnosti
komunistického
reŽimu.
Výběrtématupráce |ze povaŽovat
za aktuá|nf
a dobřezvolený.Problematika
Lidovýchmi|icÍ
jako specifického
represeneby|adosud detai|nějia komp|exnějším
nástrojekomunistické
zpŮsobemhistoriog
raficky zpracována.
Autorovise podaři|okritickyutříditnema|é
mnoŽství
roztříštěné
archivnídokumentace
a vyloŽit
přeh|edněa |ogickynejednoduchou
disertace
zce|asvůjcí|'
|átku.V tomtooh|edunap|ni|a
Ke zvolenýmmetodámpráce mám drobnoupřipomínku'
Práceje výrazněmateriá|ovou
studií
s oběasnoutendencík popisnosti,v něktenýchpasáŽíchse opakujíněkterá průběŽná
hodnocení.
v práeisrozumite|ně
vy|oŽit
řadunovýcha dosudneznámýchpoznatkŮ
J. Baštovi
o
ae podařl|o
jejichúko|Ů
struktury,
konkretizace
a snah
Lidovýchmilicíchz h|ediskauývojejejichorganizaénÍ
vymezení.
Práce umoŽňuje
téŽ|épepochopit
zakomponování
Lidoqých
mi|icí
o jejichlegislativní
do strukturyozbrojených
represivních
s|oŽekkomunistického
reŽimu.Autortak přines|řadu

kteréproh|ubujÍ
výrazněpoznánío ěinnoetia poe|ání
Eee|anovýehpoznatků
a hodnoeení,
praxi.V tomtosmysluje
pro spo|eěenskou
Lidoqýchmi|icía které|ze ve|midobře i up|atnit
napřík|adza1Ímavý
a závodníchmi|icív |etech1945-1948
a
výk|ado vzniku závodníchstrážÍ
dě|nické
krize vroce 1948, kteréby|yspecifickým
ozbrojenémi|icevdobě Únorovépo|itické
předchŮdcem
a předobrazem
Lidotlých
mi|icí.
prokáza|,
|zeehápatza velmidobřepromyš|ený.
Autorpři jeho zpracovánÍ
žeje
Výběrtémetu
pozorným badatelema zna|cemuvedenéprob|ematiky,
studia
a to na zák|adědetailního
práce
archivnÍch
odborné
V tomtosmys|unap|ni|a
materiálů
a přÍs|uŠné,
byťneěetné
|iteratury.
podstatně
|iteraturu
zák|adnÍ
cí|- rozšÍři|a
zna|ostii dosudnepoěetnou
o Lidovýchmi|icích
ao
jejichpůsobení,
po|itickém
řadupodnětů
k dalšímu
bádání.
kontextu
zároveňposkytuje
ce|kověpŮvodní
a
na totořÍzenÍ
a |zeji považovat
PráceJ. Baštytak sp|ňujepodmÍnky
kladené
poznánío poěátcích
přínosný
příspěvek
moci
a o |etechupevňování
komunistické
k proh|oubení
zpracovatr4ýs|edky
svéhobádání
Že je schopensamostatně
v Českos|ovensku'
Autorprokáza|,
na poŽadované
dobovéhokontextua orientovatse v dané
Úrovni,zařadit je do širŠího
prob|ematice.
mi|ice1948-1989..
svýmzpracováním
a
Předk|ádanápráceJiříhoBaŠty,,Lidové
práci
prácea protodisertační
disertační
obsahemsplňujepoŽadovaná
odbornákritéria
doporuěuji
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