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Na diplomové práci Hany Čermákové je sympatické, že „společenské proměny“ neredukuje 
pouze na statistická data a strukturální transformaci společnosti, jak k tomu tradičně tendovaly 
klasické hospodářské a sociální dějiny. Podobně rezignuje i na neméně populární právně-
historickou analýzu (někdy ani neuvádí čísla zákonů, což by v odborném textu nemělo být – 
viz kapitola o národních výborech). Podstatně více ji zajímá kulturní rozměr této 
transformace. Za účelem splnění vytyčeného cíle si na s. 14 formuluje základní otázky svého 
výzkumu: a) analýza vývoje tolerance sovětizace venkova; b) působení propagandy 
v každodenním životě obyčejných lidí; c) interakce mezi nositeli moci a ostatním 
obyvatelstvem v lokalitě. V dosavadní historické literatuře obvykle bývá propaganda až na 
výjimky vykládána jako jednosměrný proces mezi aktivním subjektem (politická elita) a 
pasivním objektem (masa obyvatel). U této masy se pak buď vůbec nestuduje míra akceptace 
propagandistických tezí, anebo se sledují jednotlivé projevy rezistence proti nim. Autorka 
proto zasluhuje ocenění za to, že propagandu chápe jako obousměrný proces, v němž tvůrce 
nemůže postupovat zcela voluntaristicky, stejně jako objekt není jen pasivní, příp. rezistentní. 
Z hlediska pramenů a literatury je práce uspokojivá. Zvláště objem prostudované sekundární 
literatury je relativně široký, přičemž je nutné ocenit, že autorka rozsáhle (alespoň na poměry 
domácí historické vědy) využívala také teoretickou literaturu jiných společenskovědních 
oborů, byť někdy její využívání těchto zdrojů je eklektické a působí jako vnitřně ne zcela 
konzistentní kompilace citátů (s. 32-33). Příležitostně neváhá využít také beletristické zdroje. 
Část své práce věnuje také relativně rozsáhlé definici základních analytických pojmů, s nimiž 
pracuje (ideologie, propaganda, kolektivní paměť). Pramenná základna je také dostatečná. 
Z práce se zdá, že s dostupnými archivními prameny pracovala a že k řadě otázek, které by 
nás dnes zajímaly, zkrátka prameny tohoto typu patrně nejsou k dispozici.  
Jazykově je práce rovněž uspokojivá. Jen bych autorku upozornil, že není možné v rámci 
uvozovek používat ještě další totožné uvozovky (v takovém případě se místo dvojité 
uvozovky používá jednoduchá, např. s. 23). Vyskytuje se také relativně dost překlepů, což 
patrně zapříčinil spěch při finální redakci textu. 
Meritorní část práce začíná až na s. 44, poté, co autorka stručně vylíčí starší dějiny Sedlčan a 
okolí, včetně základních demografických faktů, správního členění apod. Gros svého výzkumu 
autorka vyjadřuje na straně 68: „Diplomová práce nechce znehodnocovat publikace o třetím 
odboji či perzekucích komunistické strany, avšak tento totalitní model výkladu nás nutí 
sledovat občany, vlastně naše přímé předky jako pasivní oběti zlovůle tehdejších politických 
představitelů. Stejně tak by bylo nesmyslné všechny členy komunistické strany označovat za 
zločince či snad vrahy. Většina funkcionářů na okresní úrovni neměla moc, prostředky, ani 
potřebu perzekuovat svoje spoluobčany. Odborníci i laici se snaží najít odpověď, zda občané 
za komunistického režimu byli pouhými oběťmi systému, jeho aktivními tvůrci či služkami 
politiky. Předkládaná práce se spíše zamýšlí nad tím, do jaké míry lze lidi tímto způsobem 
rozdělovat.“ Práce je tedy formulována jako cílená polemika s určitým způsobem výkladu 
minulosti. Zdá se mi, že autorka často zapomíná na to, že je koncept totalitarismu nutné 
chápat jako ideální typ ve weberovském smyslu (srv. např. s. 71). Na její omluvu lze 
poznamenat, že jej vesměs takto nepojímají ani autoři, vůči kterým se polemicky vymezuje. 



Nejoriginálnější část diplomové práce představuje šestá kapitola a kapitoly následující. Velmi 
pěkně umí autorka propojit teoretické poznatky z výzkumů festivit se svým empirickým 
výzkumem prvomájových oslav na Sedlčansku (kapitoly 6.3.1. a 6.3.2.). Další část o 
religiozitě se vlastní religiozitou zabývá spíše jen z hlediska obecné literatury, vlastní výzkum 
autorky se týká hlavně případu děkana Bučila.  
V části nazvané „Práce“ je s ohledem na zemědělskou povahu oblasti značná část věnována 
problematice kolektivizace. Zajímavé jsou její postřehy o postojích místních funkcionářů, 
kteří se zdaleka s ideou kolektivizace neztotožňovali a navíc při její realizaci naráželi na 
osobní vazby uvnitř místní komunity (s. 111).  
Oceňuji rovněž snahu autorky o vykreslení typického lokálního funkcionáře (s. 127), třebaže 
prameny jí neumožňují příliš nahlédnout do autentických psychických pochodů dobových 
aktérů.  
Postrádám naopak některá témata, která by zde rozhodně měla být. Jistěže diplomová práce 
takto koncipovaná nemůže být vyčerpávající, ale např. reflexe proměn společenského 
postavení žen by v jisté míře mělo být rozpracováno. 
Musím také konstatovat, že autorka se (třebaže na poslední chvíli) snažila vyslyšet mé dílčí 
námitky k původnímu textu a naprostou většinu se jich ve finální verzi snažila zohlednit. Její 
práci považuji za zdařilou a doporučuji z pozice vedoucího známku výborně, jakkoli některé 
výše zmíněné nedostatky nepovažuji za zcela nepodstatné. Nicméně věřím, že s nimi si 
autorka úspěšně poradí během obhajoby. 
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