
Mgr. Miroslav Michela, PhD., Ústav českých dějin UK, miroslavmichela@gmail.com 

 

Oponentský posudok na bakalársku prácu  

 

Petra Tvrdého 

Udalosti po 21. srpnu 1968 v Havličkově Brodě. 

 

 

Práca Petra Tvrdého si kladie za cieľ zmapovať na lokálnej úrovni havlíčkobrodska 

udalosti po 21. augusta 1968 až do konca roku 1968, keď bola v meste zriadená sovietska 

komandatúra. Ako v úvode upozorňuje samotný autor, napriek faktu, že k roku 1968 vzniká 

množstvo publikácií, priebeh okupácie v regiónoch patrí medzi tzv. biele miesta 

historiografie, s čím možno len súhlasiť.  

Práca je rozdelená až do desiatich kapitol, v rámci ktorých prvé štyri predstavujú úvod 

do problematiky – popis udalostí na celorepublikovej úrovni. Autor v úvodných častiach 

upozornil medziiným na medzigeneračný konflikt ako jeden z hnacích motorov reformného 

hnutia. Následne podrobne sleduje pohyby okupačných vojsk, resp. prejavy drobného odporu. 

Okrem toho prináša aj krátke profily ľudí spätých s Havlíčkovým Brodom a udalosťami 

v 1968. 

Hneď od začiatku ma zaujal obrovský rozsah výskumu, kolega pracoval v siedmich 

archívoch, vyťažil dobovú tlač a pomocou rozhovorov s pamätníkmi zdokladoval udalosti na 

lokálnej úrovni. Obdivuhodný je aj počet rozhovorov (13), ktoré Peter Tvrdý pri svojom 

výskume urobil. Škoda, že nepodal viac informácií o spôsobe robenia rozhovorov, čo je tiež 

veľmi dôležitá súčasť zbierania informácií. Zároveň je však veľmi sympatické, že sa rozhodol 

tieto výpovede konfrontovať s inými typmi historických prameňov. Spestrením prácu je 

príloha, v ktorej sa nachádza niekoľko dobových fotografií ilustrujúcich udalosti po príchode 

sovietskych vojsk. Veľmi sympaticky vyznieva aj epilóg práce, v ktorom sa autor pýta: Ti 

mrtví v „šuplíku“ okupanté nebo živí v „kolonce“ českoslovenští občané? A nebo všichni, 

kteří se stali nástrojem v tragické hře svých vládců? 

 

K práci mám len niekoľko drobných postrehov, ktoré by podľa môjho  názoru kolega mal 

premyslieť: 

- Používanie termínu Čechoslovák !?  

- Značenie vynechaných pasáží [(...)]?  



- Nedotiahnuté písanie údajov o narodení a smrti: napr. Miroslav Menšik (1933 až 

2009), keď chce autor takéto údaje uvádzať mal by byť konzekventný aj pri iných 

historických postavách, resp. definovať kedy ich uvádza a kedy nie. 

- Pre tento typ práca by som neodporúčal tak metaforické názvy kapitol. Podobne 

žánrovo inde je aj odstavec na stranách 23-24. 

- Z chronologického hľadiska mal byť posledný odstavec 3 kapitoly asi skôr, keďže už 

predtým autor píše o vpáde. 

 

Na záver konštatovať, že ide o vydarený text, písaný veľmi pútavým štýlom, 

postavený na rozsiahlom primárnom výskume, ktorý spĺňa a prekračuje limity určené pre 

tento typ kvalifikačnej práce. Bakalársku prácu Petra Tvrdého odporúčam k obhajobe 

s hodnotením výborný (1).  


