Posudek na práci Jirího Bašty, Lidové milice 1948 - 1rž

KDDD PedF UK Praha 2010

Autor si zvolil dosud zcela neprobádané téma vzniku a vývoje nechvalne známých Lidových
milic, "ozbrojené pesti KSC". Práci zpracoval zcela samostatne a dokázal, že právem.
Predložil velice kvalitní obsáhlou materiálovou studii.
Práci rozdelil do šesti kapitol, které jsou nejen chronologicky razeny, ale soucasne i
definovány charakteristickými

znaky sledovaného období (Geneze, Vznik a formování,

Období kompetencní nevyhranenosti, Pocátky nové etapy ve vývoji LM, Doba konsolidace a
upevnení pozic, Docasné desintegrace). Ackoli má práci omezenou casovým obdobím do
roku 1969, nastinuje i další vývoj až do zániku milic.
Jirí Bašta vycházel z archivních pramenu centrálních archivu, pricemž ovšem zmapoval i
pramennou základnu v regionech, kde jsou uloženy archiválie k regionálnímu náhledu na
problematiku, který autor cílene ponechal stranou.
Využitá pramenná základna koresponduje se zamerením práce, kdy Jirí Bašta sleduje základní
vývojovou linii milic, veškerou normotvornou cinnost, oblast centrální organizace,
vybavení, výcviku a predevším nasazení této ozbrojené složky, stranické armády v praxi.
Velice dobre se dle mého názoru podarilo popsat marné snahy o právní ukotvení milic a tedy
i aroganci moci, která nepokládala za nutné dotáhnout legislativní otázku existence LM do
konce. Výborným výsledkem autorovy práce je již vytvorení precizní periodizace vývoje LM
a charakteristika jejich cinnosti v jednotlivých obdobích, zcela detailní popis sporu o jejich
smerování, provázání se stranickým aparátem i ministerstvem vnitra. Podarilo se velice pestre
popsat vztah k SNB a pomocným strážím, kdy de facto docházelo k duplicite úkolu. Autor
objasnil i postavení Osadních milicí, které dnes byly v podstate zapomenuty a zminuje - byt
spíše okrajove - i pusobení LM na Slovensku.
Obsahove lze práci jen málo vytknout, snad jen drobné stylistické nedostatky, místy je autor
"stržen" jazykem pramenu. Do budoucna by jiste stála za úvahu komparace vývoje ceských
LM s obdobnými složkami v ostatních zemích sovetského bloku.
Práci pokládám za velice významný príspevek k poválecným dejinám Ceskoslovenska,
rozhodne by mela být publikována, pro tisk však doporucuji jazykovou úpravu, jíž bude Jirí
Bašta s mírným casovým odstupem schopen jiste sám.
Práci doporucuji k obhajobe.
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