
Školitelský posudek na diplomovou práci Marty Kordíkové Augustin Navrátil a jeho 

disidentská činnost, 200 s. rkp. + 35 s. rkp textové příloha 

 

Cíl práce: 

Cílem práce je vypracování „politického“ biogramu moravského katolického disidenta 

Augustina Navrátila z Lutopecen na Kroměřížsku na základě dostupných písemných 

pramenů, otevřených internetových a mediálních zdrojů a metody oral history. 

  

Charakteristika práce: 

Jedná se o první ucelené, dobře vystavěné a velmi rozsáhlé dílo, vydatně založené na 

vyhodnocení doposud více méně nepoužitých pramenů archivní a nearchivní povahy, které je 

věnováno nepražskému „disidentovi“ a poctivému katolíkovi, který nikdy nehodlal ustupovat 

ze zásad své víry a intuitivně vnímaných a nepsaných modelů chování svobodně jednajícího 

občana. Augustin Navrátil je zde nenásilně podán jako osobnost moha facet: od rolníka a 

železničáře počínaje až po lidoveckého politika, chartistu a otce rodiny, kterému nepřátelský 

režim po desetiletí ničil existenci a s pomocí spolupracujících psychiatrů se z něho snažil 

zbavit jako chovance psychiatrických léčeben. Kromě hlavního „hrdiny“ diplomové práce zde 

jsou zaznamenány formou exkurzů víceméně paralelně probíhající osudy podobně 

postihovaných občanů z řad jeho přátel a blízkých, kteří buď tragicky zemřeli anebo rovněž 

byli „odsunutí“ do psychiatrické léčebny.  

 

 Metoda zpracování: 

Základem práce je samozřejmě důkladná historicko-kritická rešerše doplňována svědeckými 

výpověďmi žijících současníků ve formě metody oral history. Z hlediska charakteru 

hodnocení dosavadního historického bádání o protirežimních aktivitách se jedná se také o 

jeden z prvních pokusů zaměřit pozornost na nechartistické a mimopražské „disisdentské“ 

prostředí.   

 

K výrazným kladům práce patří: 

1. Zahrnutí problematiky katolického disentu do celkového rámce vzniku a vývoje 

protirežimní opozice.  

2. Nezakrývání rozporů mezi pražským chartistickým centrem a opozičníky z periferie. 

3. Syntetické pojetí osoby Augustina Navrátila, který byl tvůrcem zdaleka nejúspěšnější 

petice, kterou podepsalo koncem 80. let 20. století na 600 000 osob!. 



4. Důvěrná znalost poměrů „moravského disentu“. 

 

Závěrečné shrnutí:  

Práci doporučuji vřele k obhajobě pro její nespornou odbornou kvalitu, dobrou stylistickou a 

jazykovou úroveň a zřejmé „osobní nasazení“ autorky. 

 

V Praze 9. 9. 2012 

 

                                                            Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 


