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Hana Čermáková si jaké téma své diplomové práce zvolila proměny českého venkova v první 

polovině padesátých let. Na příkladě Sedlčanska zachycuje proměny venkovské společnosti 

po druhé světové válce a zejména pak po roce 1948. V období výstavby socialismu procházel 

český venkov poměrně razantními proměnami – kromě kolektivizace a pokusů o alespoň dílčí 

industrializaci zasáhly nové poměry do řady dalších oblastí, zejména kultury, náboženství, 

avšak i do zcela „banálního“ světa práce, osobních vztahů nebo zábavy.  

Autorka v práci dokládá dvojí povahu této změny. Na straně jedné vstupoval nový, lidově-

demokratický režim do tolika sfér lidského života na venkově, že dost zásadně měnil nejen 

jednotlivé životní osudy, ale i cíle, vize a ambice lidí, jejich hospodářské zázemí i formy 

komunikace. Vymanit se z nového systému vlády i proměny vztahů na venkově nebylo 

možné: nový, lidově demokratický režim se hlásil k natolik utopické představě společenské 

transformace, že razantně měnil životy, přetrhával staré svazky a vytvářel nové, jedněm šanci 

dával a jiným zas odebíral. Na straně druhé však autorka ukazuje, že průnik nové ideologie do 

životního světa lidí měl spíše omezený dopad: síť příbuzenských a sousedských vztahů i 

navyklé vzorce myšlení vykazoval pozoruhodnou kontinuitu – nikoliv snad hned ve smyslu 

připravenosti lidí k odporu vůči režimu, ale i naopak ve směru takové stabilizace poměrů, 

která do sebe pojala některé navyklé vzorce jednání (zejména chápání vztahů v rodině a mezi 

sousedy, forem festivity apod.).  

Hodnota práce spočítá také v tom ohledu, že autorka otevřela své hledí nejen oficiálním 

pramenům, svádějícím k obrazu úplné kontroly a indoktrinace, ale doplnila a korigovala tento 

obraz dalšími prameny, které ji umožnily pohlédnout hlouběji do životního světa lidí – tedy 

toho, jak lidé vnímali nový režim, jaké cíle a ambice s ním spojovali, kde začali pochybovat a 

v jakém momentě byli ochotni artikulovat otevřenou kritiku. V tomto smyslu není náhoda, že 

když například sleduje propagandistické strategie, nejde jí primárně o vnitřní strukturu 

významů, symbolů a ikonografie, nýbrž spíše o efektivitu jejich fungování v návaznosti na 

podoby osvojení ve společnosti.  

Po představení svých teoretických východisek (kritice teorie totalitarismu), starší historie 

Sedlčanska a budování nového režimu po roce 1945 se autorka postupně věnuje proměnám 

v symbolech a rituálech padesátých let (kap. 6), formám religiozity a dopadu represivních 

snah ústředních orgánů na příkladě Sedlčanska (kap. 7), dále proměnám pracovního procesu a 

vlastnických vztahů v průběhu kolektivizace, po měnové reformě atd. (kap 8). Její výklad ústí 

do teze, že navzdory všem vnějším tlakům a omezením nebyla komunistická snaha radikálně 

změnit svět nijak absolutní a už vůbec ne všemocná. Na lokální analýze Sedlčanska autorka 

ukazuje, že propagandistické snahy i materiální zásahy do života lidí musely vstoupit do 



životního světa lidí a stát se „přirozenými“, aby vůbec mohly fungovat. Jednou se to podařilo, 

jindy nikoliv. V tomto smyslu ani stalinská fáze komunistického režimu nepředstavovala 

žádný monolit nebo čirý prostor útlaku, nýbrž spíše asymetrický vztah vyjednávání, kde ani 

„ovládaní“ nebyli úplně bezmocní. 

Tuto obecnou tezi autorka ozřejmuje na několika příkladech. Když například ukazuje osobní 

profil nového, velmi agilního, soudce JUDr. Jaroslava Novodvorského (s. 58n.), je zřetelné, 

že jeho nadšení pro stalinskou věc a pronásledování kulaků nebyly výsledkem totalitního 

ovládnutí ani osobních sklonů ke zvrhlosti, nýbrž vyplývala z kombinace víry v poslání 

nového režimu a očekávání kariérních šancí. Nebo naopak když líčí postup komunistických 

funkcionářů, ukazuje, že byli často dost osamoceni, neboť „stranický aktiv“ moc aktivní nebyl 

(„Jsme funkcionáři, ale bez mas.“, s. 126).  

K empiricky nejzajímavějším místům práce náleží líčení lokálního průběhu celostátních akcí 

– například slavení prvního máje. I tady se ukazuje šťastná souhry různých typů pramenů – 

kromě preskriptivních věcí (oficiálních projektů inscenace svátku) sleduje i následné reflexe o 

jejich průběhu, a to jak v pramenech, tak v osobních rozhovorech. Příklad prvního máje se 

zdá potvrzovat tezi, že k osvojení tohoto svátku výrazně přispěla skutečnost, že přebíral starší 

formy festivity, která byla lidem srozumitelná – pořádal se průvod s alegorickými vozy a 

provázený pochodovou hudbou, zábavný program na hřišti a večer tancovačka (s. 84). Účastnilo 

se poměrně široké spektrum lidí – školní mládež, dělníci z různých podniků i lidé ze statku, 

Sokol, hasiči, ROH, příslušníci KSČ i nestraníci (s. 85). Je jen škoda, že na pozadí empirické 

hloubky zpracování je zrovna tato – pro argumentaci zcela klíčová – část poměrně chudá – že 

autorka spíše dedukuje fakt přijetí toho svátku z jiných příkladů a literatury k tématu. Stačilo by 

přitom (samozřejmě v případě, že tak lze učinit) vzít příklad nějakého konfliktu (aťsi při přípravě 

akce anebo v jejím průběhu) a na analýze jeho dynamiky sledovat, jak se připisovaly jednotlivé 

role, podle jakých pravidel se dělo usmiřování atd. Namísto toho autorka vložila do textu 

spekulativní argument, přejatý ze vzpomínky pana Jankovského o jeho oslavě máje v Mongolsku 

(s. 85). Je to jistě škoda, protože tento argument není příliš přesvědčivý. 

Dalším aspektem práce, který není zcela přesvědčivý, je autorčino nakládání s teoriemi. 

Musím sice ocenit autorčin široký záběr, jednotlivé inspirativní autory přece nelze jen tak 

postavit vedle sebe. LeBon měl zcela jinou koncepci než Chomsky nebo Bourdieu etc. Zapojit do 

toho ještě Maierovu koncepci politických náboženství se mi zdá být velmi odvážné. Možná to ani 

nepředstavuje fundamentální problém práce. Abychom však z pramenů dostali přesvědčivou 

diagnózu doby, museli bychom tyto přístupy vnitřně více propojit, což by vyžadovalo nemálo 

dalšího úsilí.  

Text obsahuje také řadu neopatrných, nešikovných anebo neobratných formulací.  

A) Předně, i když je text zkorigován, stále se v něm nacházejí problematické fomulace (v nichž 

například chybí podmět nebo přísudek. 

B) Čtenář může znejistit, proč autorka píše, že propaganda byla „výhradně jednosměrným“ 

procesem bez jakékoliv zpětné vazby (s. 15), když pak v práci dokazuje opak? 

C) Platí skutečně tvrzení, že „historická antropologie si neklade za cíl dějiny vysvětlovat ani je 

nijak jednotně klasifikovat, jde jí spíše o to je pochopit.“ (s. 19)? Nejsem si úplně jist. 



D) Osobní vztah (jakéhokoliv) badatele k předmětu i metodologii je sice důležitý, avšak autor by 

v ideálním případě měl dávat najevo, že to má pod kontrolou, proto se obvykle očekává, že se 

vyvaruje formulací „orální historie vychází z velmi sympatické zásady“ (s. 21). Jinak může čtenář 

nabýt dojmu, že jak výběr tématu, stanovení pramenů i metodologická stránka zkoumání jsou 

podmíněny především intuitivními orientacemi, vycházejícími ze sympatií. 

E) Ačkoliv používání vysoce spekulativních tezí (např. že„každý člověk chce někam patřit“, s. 81) 

nemusí být na závadu celkové argumentaci, bylo by přeci jen zapotřebí pro podepření těchto tezí 

uvést nějakou speciální operacionalizaci. 

F) Když se autorka v závěru tak trochu distancuje od vlastní otázky (slovy „V úvodu diplomové 

práce se píše, že je velmi těžké rekonstruovat názory obyčejných lidí. Následující otázky jsou tak 

těžko zodpověditelné.“ s. 137), je to možná trochu škoda. Rozumím tomu tak, že zde nešlo o 

promyšlený odstup od vlastních badatelských cílů, nýbrž spíše o formulační nepozornost. 

G) Není mi úplně jasné, proč autorka do svého textu vložila smyšlený závěrečný příběh (s. 138n.). 

Chápu to jako vypointování ústředních tezí svého přístupu, zbytečně však oslabuje či dokonce 

znevažuje vědeckost předloženého textu. Obsah se dá vyjádřit i jiným, civilnějším způsobem.  

I když je práce postavena na snaze oponovat totalitněhistorickému přístupu, nesklouzává do 

bagatelizace režimu. Zejména v kapitolách o církvi (neúčinnost katolické akce, s. 92n., dále 

odsouzení děkana Bučila s jeho následnou smrtí), kolektivizaci i měnové reformě autorka 

dokládá, jak hluboce tyto procesy zasahovaly mezilidské vztahy, převracely osudy a vytvářely 

prostor pro osobní zrady a prospěchářství. Zároveň však nový režim dávala mnoha jiným lidem 

šanci (a určitě nejen prospěchářům) – zejména podporou pracovních příležitostí na slapské 

přehradě, ve výstavbě mlékárny Madeta atd. 

Pokud bych měl v návaznosti na výše řečené navrhnout hodnocení práce, asi by směřovalo – 

vezmeme-li v úvahu drobné nedostatky práce – k hodnocení velmi dobře. Zároveň je však na 

autorce vidět nejen mimořádné zaujetí pro věc a schopnost orientovat se ve věci, velká píle i 

odhodlanost vyrovnat se jak s teoriemi, tak systematickou prací v archivu. Pokud bude komise 

chtít zhodnotit in tento osobní vklad a bude možnost opřít se o excelentní výkon Hany Čermákové 

při obhajobě, je samozřejmě otevřená i možnost vylepšení na „výborný“ stupeň hodnocení. 

 

 

PhDr. Michal P u l l m a n n , Ph.D.  

V Praze, 11. září 2012 

 


