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 Předložená práce splňuje formální požadavky na tento druh textu. Poznámkový aparát 

je většinou účelně využit, rozsah užité literatury je přiměřený, pozitivní je množství 

zpracovaného archivního materiálu, práce obsahuje všechny náležitosti (obsah, shrnutí, 

abstrakt apod.). Je napsána kultivovaným jazykem, byť s občasnými překlepy a  drobnými 

chybami. 

 Samotný text má logickou strukturu, od obecného představení poválečného vývoje 

v oblasti zemědělské politiky přes konkretizaci proměny po únoru 1948 až po zpracování 

konkrétních příkladů její aplikace na místní úrovni. Tato část práce je pochopitelně 

nejcennější, sondy do lokálních dějin jsou často velmi významným korektivem „velkých“ 

dějin vyprávěných z perspektivy mocného a silného centra. Všeobecně lze říci, že L. Rajlová 

se zhostila tohoto úkolu úspěšně, některé kapitoly jsou přínosné, např. 5.1. o kolektivizaci 

v praxi, jinde by ovšem slušelo malé rozšíření, protože pracují v podstatě jen s jedním 

(literárním) pramenem  (kapitola 6.2. o tzv. Poděbradském procesu). V zásadě však autorka 

splnila zadání práce na solidní úrovni, v textu se ovšem vyskytují některé chyby a nejasnosti 

na něž je třeba upozornit, jakkoliv zásadně nesnižují hodnotu práce. 

 Překlepem je nepochybně datování odtržení Slovenska 15.březnem 1938 (s.19),  

nepřesným přepisem zřejmě vznikl citát A.Švehly, v němž hovoří o květnu 1945 a únoru 1948 

! (s.20). Obdobně si myslím, že usazení historika Václavů na schůzi předsednictva ÚV KSČ 

v říjnu 1948 je nedorozuměním, jeho postřehy o mentální úrovni diskutujících vycházely 

spíše z četby záznamu (s.29), ne zcela šťastná je formulace, že v akci K šlo o „vystěhování 

postižených rodin“ (s.34). Bylo by dobré doložit odkud má autorka údaj o počtu obětí akce 

K z roku 1956, chybí odkaz na zdroj (s.35). Nejsem si také jist, zda citát o srovnatelnosti  

Lidových milicí s gestapem pochází  opravdu z publikace „Kronika socialistické vesnice...“ 

z roku 1979, zda nedošlo k posunu poznámky. Lepšímu porozumění dění v případě politicky 

motivovaných soudních procesů by napomohlo uvedení názvu citovaných paragrafů, šlo o 

sabotáž (§ 85) a ohrožení jednotného zemědělského plánu (§135).  

 

 Shrnuji, uvedené námitky nesnižují zásadně hodnotu práce, která zcela vyhovuje 

kritériím bakalářské práce a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

V Praze dne 12.6. 2012      Jaroslav Cuhra, Ph.D. 


