POSUDEK:
PILIP, Jiří: Aparát OV KSČ Praha 9, principy fungování OV, Odbory, OV a kolektivizace,
měnová reforma. Bakalářská práce, FF UK, Praha 2011.

Kolega Jiří Pilip si zvolil velmi náročné téma své bakalářské práce. Jedná se o zajímavou věc,
která v odborné literatuře, podle mého názoru, stále zůstává na okraji zájmu. Nicméně si
myslím, že pro studenta bakalářského cyklu je velmi náročné ponořit se do archivního
výzkumu a interpretačně se vyrovnat s množstvím témat, jež se objevují při studiu daného
typu pramene.
Ke studiu literatury vedle v textu citovaných doporučuji především práce pana Jiřího Maňáka
(Proměny strany moci I, II, III) věnující se struktuře Komunistické strany Československa. Je
škoda, v bakalářské práci zůstaly opomenuty.
Autorova práce vychází z vnější a vnitřní kritiky jednoho pramene, v tomto případě, zápisů
z jednání různých složek Okresního výboru KSČ v Praze 9, který však má řadu úskalí.
Především nedává odpověď na otázku, jak se děje ve skutečnosti mohly odehrát. K tomu je
nutná konfrontace i s jinými archivními dokumenty, popř. s odbornou literaturou. Domnívám
se, že rozsah pramenné základny práce měl být větší a že analýza (vnější a vnitřní kritika
pramene) archivních dokumentů citovaných v této práci měla být hlubší. Mám dojem, že
autor práce se v některých případech až příliš spoléhá na tvrzení obsažená v archivních
dokumentech. Nelze pouze z jednoho dokumentu vycházet při obhajobě svých tvrzení. S tím
souvisí i přejímání jazyka tehdejšího komunistického režimu (viz likvidace reakčních živlů
apod.).
Úskalím pro studenta v diplomových a bakalářských pracích zůstávají shrnující pasáže. Je
důležité, aby se student nespoléhal na několik publikací (např. K. Kaplana) a jinými slovy se
nedostal ke stejným závěrům. Situace ve skutečnosti byla daleko složitější.
Vedle nastíněných témat, jimiž se auto v práci zabývá, se nabízí celá řada otázek, jež by
v budoucnu neměla zůstat opomenuta: Jak se vyvíjelo personální složení okresního výboru?
Jaké bylo jeho věkové složení, z jakých sociálních skupin se skládalo vedení OV KSČ v Praze
9? Podepsaly se na něm politické procesy s komunistickými funkcionáři? Na jaké úrovni
probíhala komunikace s KV KSČ v Praze? Je možné ze zápisů OV KSČ postihnout nějaké
vnitřní pnutí?
Práce má průměrnou jazykovou úroveň. Pozor na překlepy a pravopisné chyby (např. tečky na
konci věty). Kolegovi Pilipovi doporučuji ujednotit poznámkový aparát.

Navrhovaná známka: velmi dobře

Náměty do diskuze: Může se autor pokusit na základě studovaných archivních dokumentů
odpovědět na dotaz, jakým způsobem se direktivy ÚV KSČ projevovaly v činnosti okresního
výboru komunistické strany?

V Praze 1. září 2011

Tomáš Bursík

