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     Školitelský posudek 

 

Pavlíčková Tereza: Reformní hnutí a normalizace poměrů v Jihlavě (1960-1971). Diplomová 

práce, strojopis. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, Praha 2012, 

188 s., přílohy.  

 

 

Práce Terezy Pavlíčkové je sondou do politického a společenského vývoje v Československu 

konce šedesátých a počátku sedmdesátých let 20. století na úrovni jednoho okresního města 

(Jihlavy). Práce se rozdělena do pěti kapitola.  

V první kapitole Tereza Pavlíčková uvádí obecně známé okolnosti politického, 

hospodářského a sociálního vývoje Československa v šedesátých letech (do r. 1967), přičemž 

v závěru kapitoly (s. 29-32) autorka ukazuje, jak se tento vývoj projevil v Jihlavě. Pro 

obyvatelstvo bylo zásadní změnou nové administrativní členění státu provedené správní 

reformou v roce 1960, na základě které Jihlava ztratila statut krajského města. Jihlava se stala 

pouze centrem okresu, důležité pravomoci byly převedeny na KNV Jihomoravského kraje 

v Brně. „Nadvládu“ Brna Jihlavané pociťovali jako křivdu, protože znamenala mimo jiné i 

ztrátu již přislíbených investic na různé projekty (mimo jiné na rekonstrukci historické části 

města) (s. 31).   

V druhé kapitole je obdobnou metodou popisován reformní proces v Československu 

od lednového pléna ÚV KSČ až do okupace ČSSR vojsky SSSR a dalších třech států 

Varšavské smlouvy, přičemž závěr (podkapitola 2.2, s. 52-65) je věnována odezvě obrodného 

procesu v Jihlavě. Hybnou silou se stal OV KSČ v Jihlavě, do jehož čela byl v březnu na 

výroční konferenci potvrzen reformě orientovaný nový tajemník Josef Kožich zastávající tuto 

funkci od roku 1966. Kožich svou pozici uhájil i na mimořádné okresní konferenci 29. června 

1968 a byl dokonce krajské konferenci navržen jako jeden z delegátů pro mimořádný XIV. 

sjezd KSČ. Jako reformní činitel se projevil i ideologický tajemník Jaroslav Šebesta. 

V jarních měsících dochází v Jihlavě k obnově činnosti některých organizací, jako např. 

Sokola a k zintenzivnění náboženského života. Předmětem diskusí veřejnosti se stala 

v následujících měsících  správní reforma z roku 1960, avšak návrhy některých politiků KNV 

a KV KSČ v Brně na zavedení zemského zřízení či trojfederaci se v Jihlavě nesetkaly 

s pochopením (s. 56).      

Třetí kapitola je naproti tomu věnována již zcela průběhu okupace v Jihlavě, kterou 

autorka mapuje den po dni (od 21. do 27. srpna 1968).  Už ranních hodinách 21. srpna vydaly 

předsednictvo OV KSČ, předsednictvo OV Národní fronty a rada Městského národního 
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výboru a Okresní výbor československo-sovětského přátelství prohlášení odsuzující okupaci a 

vyjadřující podporu československé vládě a Dubčekovu stranickému vedení. Novináři 

z okresních novin Jiskra začali z vlastní iniciativy připravovat mimořádné vydání těchto novin, 

které rovněž odsoudilo okupaci. Po městě se rozšířily různé protiokupační letáky a nápisy, i 

když Jihlava sama byla obsazena teprve pozdě odpoledně 21. srpna (s. 71) maďarskými 

vojsky, které potom v noci vystřídala sovětská armáda. 22. srpna došlo k jednání mezi 

městskými orgány a sovětskými okupanty. V noci z 22. na 23. srpen se podařilo uzavřít 

dohodu, že sovětská vojska opustí alespoň historickou část Jihlavy a stáhnou se na okraj 

města. V Jihlavě v době okupace vysílal i Československý rozhlas (Svobodný vysílač Jihlava), 

který se však 24. srpna sovětským jednotkám podařilo obsadit a umlčet. Pracovníci vysílače 

sami přijali technická opatření znemožňující zneužití sovětským vojsky pro sovětskou 

propagandu. Redakci se podařilo obnovit vysílání následující den z vojenského mobilního 

vysílače na letišti v Náměšti, který pak vysílal pod názvem „Svobodné Horácko“ (s. 85).  

Závěr kapitoly se týká konce srpna, tedy dnům bezprostředně po podpisu tzv. moskevského 

protokolu.  

Čtvrtá kapitola je věnována počátkům normalizace. Problém počátku normalizace je 

opět nejprve objasňován v obecné rovině a teprve poté na příkladě konkrétních událostí 

v Jihlavě a jihlavském okresu. Ukázalo se, že reformní síly v OV KSČ nejsou dostatečně silné. 

Už na mimořádné schůzi OV KSČ  7. října 1968 byl kritizován některými členy polednový 

vývoj pro údajnou „živelnost“ a „prvky hysterie“ (s. 109). Ke střetu došlo při oficiálních 

oslavách výročí sovětské říjnové revoluce 5. listopadu 1968, kde konzervativci nedovolili 

dokončit projev ideologickému tajemníkovi Jaroslavu Šebestovi. Předválečný člen KSČ Jan 

Dobrovolný vystoupil s tvrzením, že v Československu byla kontrarevoluce a je dobře, že do 

země přišla sovětská vojska. Proti němu vystoupil tajemník Kožich (s. 114). Na zasedání 

předsednictva OV KSČ 25. listopadu již ale zazněla kritika na adresu Kožicha po jeho postoje. 

Předsednictvo také hodnotilo negativně skutečnost, že ne všechny jihlavské organizace KSČ 

souhlasily s listopadovou rezolucí ÚV KSČ obsahující i kritiku polednového vývoje (s. 118). 

Na druhé straně i na podzim 1968 a ještě na jaře 1969 pokračovala v Jihlavě činnost  různých 

obnovených organizací, jako např. skaut, Sokol, svaz vysokoškolského studentstva atd.  

Vývoj nicméně jednoznačně spěl ke „konsolidaci“ a na počátku 1969 upadlo i obyvatelstvo 

Jihlavy do jakési letargie, ze které bylo pouze přechodně sebeupálením Jana Palacha a potom 

Jana Zajíce. Jihlava měla rovněž svou „živou pochodeň“ v osobě Evžena Plocka, delegáta 

mimořádného XIV. sjezdu. Plockově činu věnovala autorka samostatnou (závěrečnou) 

kapitolu. První výročí srpnové okupace mělo v Jihlavě již poměrně malý ohlas: ve městě se 
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v Březinových sadech  uskutečnila 21. srpna demonstrace mladých lidí, kterou policie 

rozehnala.  

V rámci čistek prováděných od podzimu 1969 do konce roku 1970 bylo z KSČ 

v okrese Jihlava vyloučeno 2920 členů. Z hlediska sociálního bylo nejvíce vyloučených 

dělníků, kteří neměli co ztratit. Přírůstek členů KSČ za rok 1970 činil pouze 21 osob. Naopak 

většina někdejších reformátorů se chovala konformně a snažila se vplout do nových poměrů, i 

když byli i takoví, kteří své postoje obhajovali. Jako nositel „revizionismu“ byl označen 

především ideologický tajemník Šebesta a lidé kolem něho.  Samotný tajemník Josef Kožich 

zůstal v čele OV KSČ jako tajemník až do 23. listopadu 1970, kdy požádal o uvolnění 

z funkce (s. 144).  Plénum OV KSČ 14. prosince 1970 vyjádřilo podporu politické linii ÚV 

KSČ a právě schválenému „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. 

sjezdu KSČ“. Tečku představovala okresní konference 27. – 28. března 1971, kdy byl celý 

vývoj v okresu po lednu označen jako „krize“ (s. 146). 

Samostatnou (pátou) kapitolu věnovala Tereza Pavlíčková sebeupálení Evžena Plocka. 

Evžen Plocek (1929-1969), vedoucí obchodně-technického úseku podniku Motopal v Jihlavě, 

člen KSČ od roku 1953, v letech 1968-1969 člen OV KSČ a delegát XIV. sjezdu KSČ, se 4. 

dubna 1969 na náměstí polil hořlavinou a zapálil. Utrpěl těžké popáleniny 2. a 3. stupně, na 

následky kterých v nemocnici 9. dubna zemřel. Vyšetřování jeho činu, které zahrnulo i jeho 

výslech v nemocnici, jednoznačně vyloučilo jakoukoliv duševní poruchu, Plocek čin spáchal 

při plném vědomí zcela úmyslně, protože neviděl východisko z šířícího s marasmu nastupující 

normalizace.  Ačkoliv se Plocek stal po Janu Palachovi a Janu Zajícovi třetí „živou pochodní“, 

avšak ve veřejnosti je dnes málo známý. Bylo to způsobeno nepochybně tím, že počátkem 

dubna již cenzura fungovala natolik spolehlivě, že zpráva o jeho činu se ve větší míře 

nedostala za hranice jihlavského okresu (s. 162). Autorka podrobně popisuje průběh osudného 

dne 4. dubna jakož i pohřeb, který se uskutečnil 12. dubna 1969 za účasti asi pěti tisíc lidí. 

Pavlíčková ale věnuje pozornost také „druhému životu Evžena Plocka“.Při prvním výročí 

Plockovy smrti se o jeho činu ještě v Jihlavě mluvilo, ale v dalších letech celá věc upadla do 

částečného zapomnění. V roce 1980 vydal někdejší primář jihlavské patologie  MUDr. Rudolf 

Hambach v Curychu knihu Živé pochodně“, ve které připomenul Plovkův čin. V roce 1990 

byl Plockův čin 4. dubna v Jihlavě veřejně připomenut vzpomínkovou akcí za účasti 

tehdejšího předsedy Federálního shromáždění Alexandra Dubčeka a táž rok vyšel o Plockovi 

almanach „Zamlčená oběť“(s. 166-167). 

Práce Terezy Pavlíčkové je velkým přínosem pro regionální dějiny a studium událostí 

let 1967-1970. Autorka využila především archívní materiál z Okresního archívu v Jihlavě a 
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dobový regionální tisk, prokázala však i znalost archivních fondů na celostátní úrovni. Znalost 

literatury je na velmi dobré úrovni. Žádné věcné chyby jsem v práci nenašel. Celkově práce 

podle mého názoru plně splňuje nároky na diplomovou práci a proto ji doporučuji 

k obhajobě. Navrhuji hodnotit ji stupněm „výborně“. 

 

       

 

 

V Praze, 30. dubna 2012     prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.           


