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Po květnu 1945 lze pozorovat v české společnosti tendence vyrovnání se s nedávnými 

roky německé okupace. Mezi ty patřila proměna české krajiny a veřejného prostoru. V prvé 

řadě prodělala česká země svébytnou jazykovou očistu, během níž se českým obcím vrátily 

jejich původní názvy. Některá německá jména, užívaná i v meziválečné době po vzniku 

samostatné Republiky československé, byla definitivně opuštěna a nahrazena českými. 

Velkého rozsahu posléze nabylo přejmenovávání po únorové změně politických poměrů. I 

česká krajina a veřejný prostor se měly stát nositelem komunistické ideologie a nástrojem 

utváření nové kolektivní identity společnosti. Dosavadní paměť krajiny a míst byla 

revidována ve prospěch vládnoucí moci, konkrétně připadla hrdinům dávné nejlépe husitské a 

obrozenecké historie či komunistického protinacistického odboje, osobnostem spjatým 

s dělnickým hnutím, komunistickou stranou, rudou armádou či Sovětským svazem. Poválečné 

a posléze komunistické Československo usilovalo prostřednictvím vybraných míst a 

zacházením s fyzickým prostorem formovat vědomí české společnosti. A právě do těchto 

poválečných tendencí lze počítat i budování  a osudy známé obce Lidice, o nichž pojednala ve 

své diplomoví práci Gabriela Literová. 

 Osudy této tragicky postižené obce a jejích obyvatel jsou dostatečně známy. Případu 

vypálení Lidic je věnováno množství faktografické i vzpomínkové literatury. Vesměs se 

ovšem jedná o popis válečných událostí či individuálních osudů konkrétních aktérů. Až dosud 

však nebyla popsána historie Lidic v poválečné době – založení, budování a praktické 

fungování obce, jež se měla stát trvalým mementem českého válečného osudu, zároveň i 

vzornou socialistickou vsí a výkladní skříní komunistické moci v poúnorovém státě. V této 

souvislosti je třeba skutečně vyzdvihnout a kladně hodnotit pisatelčin zájem a výběr tématu. 

Popis poválečných Lidic totiž skýtá nejen možnost vylíčení osudu jedné lokality, ale nabízí i 

možnost částečného proniknutí do fungování tehdejšího režimu a jeho ideologických potřeb. 

Navíc zajímavá je čistě „lidská“ dimenze problému – životy a smrt tragicky stižených mužů a 

především přeživších žen a dětí, které, jak píše sama autorka, si svůj osud nevybraly, ale 

následně musely v jeho stínu žít. 

 Předkládaný text je rozdělen do tří na sebe logicky navazujících částí. 

V metodologickém oddíle se autorka věnuje metodě oral history, přibližuje přípravy a 



jednotlivé fáze vedení rozhovorů. V historickém oddíle popisuje postupně situaci vedoucí 

k likvidaci této středočeské vsi, následně pak poválečné aktivity vedoucí k obnově místa a 

konečně i praxi pietních vzpomínek. To vše v kontextu politické situace pojednávané doby. 

V návaznosti na metodologický úvod a historický kontext přichází autorka s vlastním 

výzkumem právě pomocí metody orální historie, jejímž prostřednictvím může zajímavě 

nahlédnout pod pomyslnou pokličku poválečných oficiálních akcí i každodenního života této 

vzorové obce či aktérů spojených s jejím obnovením. To se týká především sira Barnetta 

Strosse a „jeho“ hnutí. 

 Při hodnocení obhajované práce je třeba rozlišovat. Na jedné straně stojí výborný a 

snad i ambiciózní nápad – popis příkladné vsi, vylíčení „mytizované“ obce v jejích reálnějších 

konturách. Na straně druhé stojí praktické zpracování. Zatímco autorčin nápad stojí vskutku 

za pochvalu, poněkud kritičtěji se musím vyjádřit k praktickému provedení. Zároveň však 

chci deklarovat, že to nijak nesnižuje výsledný dojem z práce. Především z praktického 

provedení textu vysvítá, že autorka neměla na sepsání a doladění finální verze dostatek času. 

Jak jinak si lze vysvětlit relativně nadměrné množství překlepů, průběžné opakování 

některých tezí a myšlenek a konečně i pravopisné chyby? Podobně lze hovořit i o jazyku 

odborných pasáží textu, jenž je na některých místech spíše hovorový a familiérní, snižující 

text do roviny pouhého „odlehčeného vyprávění“ a líčení okolností doprovázející výzkum. 

Jakoby jazyk a vyjadřování narátorů pronikly místy i do vyjadřování pisatelky... Konečně 

snad právě nedostatek času stojí i za jakousi fragmentárností především poslední části práce – 

autorčina výzkumu. Pisatelka v několika větách nadhodí dílčí téma a „nechá“ narátory k němu 

hovořit, ovšem bez důkladnější analýzy sdělovaného obsahu. Z rozhovorů tak plynou 

nabízející se otázky a postřehy, které však zůstaly jen naznačeny, popřípadě pouze 

připomenuty, nikoli více rozvedeny. Detailnější rozpracování by přitom vhodně dokreslilo 

lidickou každodennost: 

 

• Jak se mezi sebou chovaly lidické ženy v poválečných Lidicích, spolupracovaly 

v poválečné době nějak těsněji? Vytvořily nějakou pospolitost spojenou 

„nevybraným osudem“? Držely nějak více při sobě, nebo poválečné období překrylo 

společný osud a zážitky z koncentračního tábora? 

• Jak se v průběhu let vyvíjela atmosféra v obci s přibývajícím počtem lidí, kteří se do 

Lidic postupně přistěhovali? 

• Jak snášelo obyvatelstvo Lidic poválečnou „glajchšaltizaci“ v obci, kdy všichni měli 

mít stejně? Oproti předválečným poměrům... 



• Jak moc centrální a určující je jejich osud pro vzpomínání na válku a nakolik jsou 

v jejich paměti obsaženy i jiné válečné děje, které se jich osobně nedotkly – vypálení 

Ležáků, holokaust atd., tj. dokáží při vzpomínání na válku reflektovat i jiné momenty 

a události? 

 

Dotažení a detailnější analýza uvedených otázek (některých si je autorka samozřejmě 

vědoma a opakuji – v práci do jisté míry přítomné jsou) by jistě dodala práci na dalším 

významu. Nicméně výše zmíněné připomínky nechtějí předkládaný text v žádném případě 

devalvovat. Lze jen opět připomenout, že se jedná o práci záslužnou a zajímavou, nabízející 

mnoho dílčích i obecnějších otázek k promýšlení a dalšímu zpracování. Autorce se podařilo 

poodhalit reálnější obrysy života ve vzorové socialistické vsi, jež se měla stát 

nezapomenutelným symbolem a která byla využívána komunistickou propagandou k podpoře 

stávajících politických poměrů v Československu 2. poloviny 20. století. Předkládanou práci 

Gabriely Literové proto rád doporučuji k úspěšné obhajobě. Hodnotím ji jako výbornou. 

 

 

 

V Praze dne 11. června 2010      PhDr. Jan Randák, Ph.D. 

 

   


