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 Posuzovaná diplomová práce se zabývá tématem, které je a bylo skloňováno doslova 
napříč desetiletími a v určitá data se stává takřka evergreenem zejména v mediálním (a někdy 
i propagandistickém) diskurzu. O to méně je toto téma analyzováno a interpretováno 
prostřednictvím historického bádání. Proto je třeba ocenit, že se autorka i díky svým 
dlouholetým kontaktům i zájmům se svou jedinečnou znalostí místního prostředí vydala touto 
cestou. Výsledkem nelehkého „stýkání a potýkání“ osobnosti badatelčiny s osobností 
zanícené místní patriotky je právě tato práce.  
 Jejím cíle je zachytit život v poválečných Lidicích (a tím fakticky v jisté podobě i 
podchytit paměť a „druhý život“ Lidic vyhlazených, válečných…) prostřednictvím několika 
rovin bádání založených na interpretaci pramenů hned několika druhů. Jedná se o archivní 
fondy Spolku pro obnovu Lidic (uložených v SokA na Kladně), dále pak fondů týkajících se 
osobnosti Sira Barnetta Stresse (uložených v zahraničí – Londýn, Stoke on Trent, Velká 
Británie), dále pak dobového tisku a v neposlední řadě i vlastnoručně realizovaných 
rozhovorů. Práce ve výsledku kombinuje metody „klasické“ historické metodologie s přístupy 
orální historie, což je možné kvitovat s velkým povděkem, zvláště když je navíc pracováno 
s přesahem i ostrovního zahraničí. Jako nezbytná opora zde slouží též standardní studium 
odborné literatury (především domácí provenience), která dává dílu jeho dobový rámec. 

Práce je logicky členěna na tři části: metodologický úvod, část historickou a část 
orálně-historickou. V oné metodologické části je standardně představen korpus pramenů a též 
ve zkratce popsána metoda orální historie. 
 V historické části je za pomoci literatury a vybraných pramenů představen vývoj 
osudů obce Lidice na pozadí válečných a poválečných událostí, především pak okolnosti 
jejich vyhlazení, mezinárodních projevů odporu a nesouhlasu a konečně činnosti spojené 
s jejich obnovou, především pak díky aktivitám ustavené Společnosti pro obnovu Lidic, jejíž 
činnost symbolicky končí na sklonku „budovatelských“ 50. let. Zdali se však Lidice stávají 
„obyčejnou“ obcí, o tom se v archivních pramenech spolku již nedozvíme a proto přichází na 
pořad hledání dalších alternativ. 
 Tou je další část práce zpracovaná za pomoci orální historie , kde se autorka zabývá 
dvěma spojitými okruhy otázek. Jednak je za pomoci vzpomínek pamětníků (a za doprovodu 
výkladu na základě dalších pramenů) představena osobnost klíčového hybatele procesu 
obnovení Lidic, britského poslance, Sira Barnetta Strosse. Tyto vzpomínky a další materiál 
autorka shromáždila za svého pobytu ve Velké Británii. Dále se pak jedná o analýzu 
vzpomínek lidických občanů, které autorka nejen přestavuje, ale posléze jejich vzpomínky 
v Široké paletě interpretuje. Činí tak velice citlivě, s nadhledem a do svého autorského líčení 
vhodně vkládá i citace z rozhovorů (jejich kompletní nahrávky jsou k dispozici na přiloženém 
CD). Pro další zpracování by bylo možné autorce doporučit tuto klíčovou interpretační část 
více strukturovat a více jí tak zpřehlednit čtenářům. Do diskuze bych pak položil otázku, do 
jaké míry se narátoři cítili podle mínění tazatelky být „poznamenání“ tím, že pochází z Lidic 
(či zde žijí) a které z dotčených témat, na než přišla řeč při analýze rozhovorů se autorce zdá 
pro (u)pochopení jejich života klíčové. 
 Po formální stránce je diplomová práce sepsána odpovídajícím způsobem a výsledný 
efekt je umocněn i zařazením velkého množství obrazových příloh a též CD 
s audionáhravkami rozhovorů. 
 Práci považuji za velmi kvalitní příspěvek do bádání o válečném a poválečném životě 
(nejen) v Lidicích, který může posloužit jako ideální východisko pro zpracování 



připravovaného disertačního projektu. Práci doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji 
známkou výborně. 
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