
Posudek 

Hana Čermáková: Aparát OV KSČ, upevňování režimu, perzekuce obyvatelstva a třetí odboj 
v letech 1948-1953 na území okresu Sedlčany. Bakalářská práce, UK FF ÚČD, 94 s. 

Práce Hany Čermákové je zaměřena na politické dějiny okresu Sedlčany v letech 1948-1953. 

Za jejího "hlavního hrdinu" autorka zvolila okresní výbor KSČ, který stejně jako jiné okresní 

výbory na území své působnosti nejen dozoroval činnost základních a místních organizací 

KSČ, ale především plnil roli poslušného vykonavatele vůle vyšších pater komunistické 

strany. 

V přehledně členěném textu Hana Čermáková nejprve nastínila historii Sedlčan 

a přilehlého regionu, který byl v průběhu druhé světové války postižen nuceným 

vysídlováním obyvatelstva, jež muselo uvolnit prostor pro rozsáhlé vojenské cvičiště jednotek 

Zbraní SS. Postupně pak autorka popsala činnost hlavních pilířů komunistického režimu 

na Sedlčansku: aparátu OV KSČ, Státní bezpečnosti, justice a propagandy. 

Nucená kolektivizace znamenala pro život v převážně zemědělském regionu zásadní 

přelom. Podobně jako jinde narážela na odmítnutí ze strany drtivé většiny soukromých 

zemědělců. Komunisté jejich nechuť ke vstupu do JZD překonávali pomocí promyšlené 

soustavy diskriminačních opatření a represe, jež "kulaky" buď zlomila, nebo je přivedla 

do vězení či do vyhnanství z domovské obce, a ve svém důsledku vedla k naprosté likvidaci 

soukromě hospodařících zemědělců jako společenského stavu. 

Velká část práce je věnována nesouhlasu obyvatelstva na Sedlčansku s komunistickou 

politikou. Právě v tomto regionu odbojová skupina Černý lev 777 provedla jedny 

z nejvýznamnějších aktů násilného odporu proti novému režimu, mezi něž bezesporu patří 

pumové útoky na sekretariát OV KSČ v Sedlčanech a v Milevsku, při nichž zahynul jeden 

příslušník SNB. Reakcí komunistů na nesouhlas s jejich politikou byla represe, která byla 

vedena proti různým skupinám obyvatelstva. Hana Čermáková popsala dopady akce Kulak 

a akce K, zaměřené proti mužským řeholním řádům, na Sedlčansku. Výklad je zakončen 

portréty ThDR. Stanislava Bohuslava Jarolímka a děkana Františka Bučila, kteří byli 

odsouzeni ve vykonstruovaných procesech s církevními činiteli a zároveň měli vztah 

k Sedlčansku. 



Hana Čermáková vycházela především z archivních materiálů Státního okresního 

archivu Příbram, kde měla k dispozici fondy OV KSČ Sedlčany, ONV Sedlčany, Okresní 

soud Sedlčany, Okresní prokuratura Sedlčany a fond Vesnických novin. Své bádání doplnila 

studiem dobového tisku, poměrně rozsáhlé literatury i dalších pramenů, mezi něž patří ručně 

psaná kronika města Sedlčany. Práci s velkým množstvím studovaného materiálu zvládla 

výborně a stejně lze hodnotit pasáže týkající se Sedlčanska. Příznivý dojem z nich bohužel 

kazí některé další části textu, jež plní funkci obecného úvodu ke zpracování dílčí 

problematiky na Sedlčansku. Snaha popsat často velmi složité oblasti (např. komunistickou 

propagandu nebo třetí odboj) na pouhých několika tiskových stranách přivedla autorku 

až k přílišnému zjednodušování výkladu, na několika místech navíc doprovázenému 

faktografickými chybami. 

Přestože nacismus i komunismus mají celou řadu průniků, rozhodně nelze mezi oba 

systémy ani mezi jejich propagandu jednoznačně položit zjednodušující rovnítko, jako to na 

str. 43 učinila Hana Čermáková. Vysloveně zarážející je pak tvrzení autorky, že jedním 

z hlavních témat komunistické propagandy byla potřeba rasové čistoty. Co ji k tomuto 

zavádějícímu výroku vedlo, se však čtenář ze stručného textu nedozví. Možná se jednalo 

o snahu upozornit na určité antisemitské náznaky v československé komunistické propagandě 

v 50. letech. Avšak ani tato snaha neopravňuje vydávat tehdejší komunistickou propagandu 

v Československu za primárně rasistickou a bez dalšího vysvětlení ji v tomto bodě 

přirovnávat k propagandě nacistické. 

Další chybou je zařazení organizací K231 a KAN mezi struktury disidentského hnutí, 

které přichází ke slovu v normalizačním socialismu (str. 69). Obě organizace vznikly už 

v období Pražského jara, přičemž snahu vstoupit s KSČ do boje o politickou moc otevřeně 

deklaroval pouze KAN, i když rozhodně nelze popřít, že by činnost K231, zaměřená na 

dosažení rehabilitace politických vězňů, nepředstavovala politikum prvního řádu. Svou 

několikaměsíční existenci obě organizace zaměřily především na snahy o legalizaci své 

činnosti a vstoupily proto i do jednání s ministerstvem vnitra. Ani jedna z nich nepočítala 

s trvalým fungováním mimo legální struktury, proto jejich činnost v návaznosti na srpnovou 

okupaci, respektive opatření československých orgánů prováděných v duchu moskevských 

protokolů, skončila ještě v roce 1968. 

Autorce se bohužel úplně nepodařilo udržet si odstup od zkoumané látky. V textu se 

objevuje (str. 89) projev jejích negativních emocí vůči tehdejšímu ministerstvu spravedlnosti, 



který je SIce lidsky zcela pochopitelný a v podstatě výstižný, podle mého názoru však 

podobná forma více než do vědeckého textu patří do popularizační publikace nebo 

novinového článku. Možná se však místo nedostatku odstupu jednalo pouze o snahu poněkud 

odlehčit jinak dost pochmurnou problematiku pronásledování církevních činitelů, kterou jsem 

nepochopil. 

Navzdory výše popsaným nedostatkům lze prohlásit, že práce Hany Čermákové je 

zpracována na vysoké úrovni a bezesporu představuje přínos pro poznání dějin KSČ i regionu 

Sedlčanska v letech 1948-1953. 

Závěr: Text splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a plně ho doporučuji 

k přijetí s hodnocením velmi dobře. 

V Praze 29. srpna 2010 Mgr. Lukáš C~rČa-' 


