
Školitelský posudek 

Hana Čermáková: Aparát OV KSČ, upevňování režimu, perzekuce obyvatelstva a třetí odboj 
v letech 1948 - 1953 na území okresu Sedlčany. Bakalářská práce, strojopis. Univerzita 
Karlova v Praze, ÚČD FF UK, Praha 2010,94 s. 

Práce Hany Čermákové je sondou do fungování stranického a státního aparátu v tzv. 

zakladatelském období komunismu (1948-1953) na okresní úrovni. Práce vychází 

z původních archivních materiálů a literatury. Svým zpracováním obohacuje naše poznatky o 

období přelomu čtyřicátých a padesátých let u nás. Třeba dodat, že Hana Čermáková se této 

problematice věnovala prakticky po celou dobu svého studia a že problematice poválečného 

vývoje Sedlčanska věnovala i svoji seminární práci. 

Práce je rozdělena na úvod, zhodnocení pramenů a literatury a následující kapitoly: 

Sedlčany a jejich dějiny (včetně změn ve členění okresu), činnost aparátu OV KSČ na 

Sedlčansku po roce 1948, činnost Státní bezpečnosti na území okresu, fungování okresního 

soudu a okresní prokuratury, fungování propagandy, společenská, hospodářská a politická 

situace 1948-1953 (kolektivizace, industrializace), postoj obyvatelstva k politickým a 

hospodářským změnám, odboj (odpor) proti režimu, katolická akce, persekuce sedláků (akce 

kulak), persekuce církevních řádů a závěr. Autorka analyzuje jednotlivé fáze upevňování 

komunistického režimu po únoru 1948. Zvláštní pozornost věnuje systému propojení státní 

správy a orgánů KSČ na okresní úrovni a spolupráci státních a stranických orgánů 

s policejními složkami (vazby mezi ONV, OV KSČ a SNB, resp. StB v Sedlčanech). 

Voblasti odporu proti komunistickému režimu je zvláštní pozornost věnována odbojové 

skupině Černý lev 777, která na Sedlčansku působila. V oblasti represí jsou popsány politické 

procesy na okresní úrovni, především procesy spojené s persekucí církve a církevních řádů .. 
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Věcné chyby jsem v práci nenalezl, nicméně k práci mám jednu připomínku. Na s. 17 

autorka píše, že po válce stále ještě existovaly obecní, okresní a zemské úřady, které se ale 

staly jen výkonnými orgány příslušných národních výborů a jejich pole působnosti se neustále 

zmenšovalo. Ve skutečnosti ale národní výbory obecní, okresní a zemský úřady nahradily, a 

to už v roce 1945. Pokud snad někde existovaly obecní úřady a MNV souběžně, jak autorka 

uvádí, muselo jít o zcela krátké období. Okresní národní výbory převzaly v zásadě beze změn 

pravomoci okresních úřadů, s výjimkou pasové agendy, která přešla přímo na policejní 

ředitelství (ředitelství Národní bezpečnosti) v Praze, Brně a Bratislavě. Uvedená připomínka 

nemá zásadní charakter a nemá vliv na celkově přínosný charakter bakalářské práce. 

Práce je napsána na základě původních pramenů, především archiválií ze Státního 

okresního archívu v Phbrami. Znalost publikovaných pramenů i literatury je na dobré. Úrovni. 

Mohu konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji 

proto k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm "výborně". 

V Praze, 12. srpna 2010 
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