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Posudek oponentky: 

Autorka předkládané disertace (na obálce název v singuláru) na sebe upozornila již 

v posledních letech předchozí dekády několika objevnými studiemi otevírajícími nové 

kulturně historické průhledy do prvního poúnorového šestiletí. Na základě odborně jen málo 

nebo vůbec ne těženého pramenného materiálu rozkrývala strukturu významných společensko 

politických událostí známých jako charakteristické znaky pojednávaného období. V jejím 

pohledu se tak pod mediální tváří oficiálního výkladu příznačných akcí objevily další vrstvy; 

na straně jedné hierarchie přípravného systému a na straně druhé spektrum dopadu jeho 

výsledků. Vzhledem k tomu, že právě tyto případové studie vytvořily základ pojednávané 

disertace, je evidentní, že tento spis přináší nejen svrchovaně aktuální téma – nikoliv náhodou 

se autorka v úvodu práce táže po příčinách radikální názorové proměny většinového celku 

společnosti (s. 11) –, ale zároveň pramennou a metodologickou inspiraci. 

 Pojítkem nově vzniklého textu o šesti svéprávných dílčích celcích je pojem kampaň, 

respektive propagandistická kampaň. Vzhledem k závažnosti jeho úlohy možná stálo za to jej 

pro daný konstrukt přesněji definovat. V textu jej místy supluje bezpříznaková „akce“, jistou 

rozkolísanost pojmu signalizují i samotné názvy kapitol; v souvislosti se zásadními událostmi 

se objevuje „kampaň provázející“ jak oba zničující politické procesy (Horáková, Slánský), tak 

oslavy Stalinových sedmdesátin, v případě kauzy mandelinky bramborové jde o „kampaň 

proti“, masovému náboru mládeže do hornictví autorka ponechává název Lánská akce a 

soubor dvou nejviditelnějších projevů oficiální snahy o ovlivňování nejmladší společenské 

vrstvy (děda Mráz, dětská kniha) nazývá Propaganda pro nejmenší. Autorka si zřejmě byla 

vědoma nutnosti utvořit systém v relativně nesourodém materiálu, proto sledované 

kampaně/akce pracovně dělí na „pozitivní“ a „negativní“; ani to však není pevné kritérium, 

neboť pouze podtrhuje existenciální závažnost druhého. „Pozitivním“ se tak zjednodušeně 

jeví to, co nehrozilo smrtí, kde se programově oslavovalo (Stalin) či radostně mířilo k šťastné 

budoucnosti (více uhlí i výchova knihou). Kdybychom však šli do důsledků tohoto dělení, 

narazili bychom na další roviny – také „spravedlivé“ tresty smrti se slavily a byly vykonány 

„pro šťastnou budoucnost“, naopak pokud kdo nesdílel oficiální nadšení (stačilo, nevyvěsil-li 

prapor), snadno se do existenciálních problémů propadl atd. V této souvislosti by bylo možné 



hodnotit i sám akt výběru zvolených dílčích témat, jemuž nejvíce odpovídá autorčina 

formulace „jsem se rozhodla“ (s. 14), formulace samozřejmě oprávněná. Přítomnost „kampaní 

provázejících“ je jednoznačná, nemají alternativu. U zbylých třech zvolených témat snad 

mohlo být připomenuto, z jaké mnohosti a podle jakého klíče byla vybrána, protože právě 

pojednávané období vybudovalo všudypřítomnou síť propagandistického působení, která 

zasahovala všechny sféry činnosti i obyvatelské vrstvy. Bylo by tím vytýčeno badatelské pole 

pro další práci autorky i jejích pokračovatelů. 

 Jednota zvoleného materiálů v hodnoceném spise však samozřejmě nezávisí pouze na 

precizním vymezení pojmů a vnějších souvislostí, ale především na konstrukci struktury 

jednotlivých kapitol. Vzhledem k povaze materiálu není možné a ani žádoucí, aby šlo o 

strukturu algoritmickou, neboť každý z šesti celků má svá specifika ve vlastním obsahu i 

v podobě odpovídajících pramenů. Tato skutečnost vytváří prostor pro autorčinu 

metodologickou kreativitu, odstínění analytických možností vrstev dobového diskurzu, 

dešifrování symbolických významů i frazeologie, plastickou komparaci zejména protilehlých 

procesuálních aktivit strany (de)formující a (de)formované atd. V zájmu jednotné výpovědi o 

povaze časového úseku charakterizovaného především vševládným nástrojem propagandy 

však autorka citlivě nalézá spojnice šesti zvolených vstupů.  

Pokud ponecháme stranou logickou chronologii „akcí“ od spouštějícího impulzu přes 

organizační přípravu a vrchol akce k jejímu masívnímu vstupu do společenského vědomí, 

zaujme důslednost, s jakou autorka sleduje úlohu dětí a mládeže v propagandistické mašinérii. 

Vnímáme-li šest „dětských“ podkapitol jako určitou kontinuitu, uvědomíme si nejen jednotu 

v tematické mnohosti práce, ale intenzivně pocítíme především morální aspekt zkoumaného 

problému, janusovskou alternaci úsměvu a šklebu systému, který bezskrupulózně prostituoval 

svědomí národa. Výpověď pramenů v tomto smyslu ještě posiluje jejich výběr pro obrazovou 

část; dětské dopisy a obrázkové holdy jsou mnohem výraznějšími identifikačními znaky než 

petice, rezoluce atd. Tento úhel pohledu na sledovanou problematiku považuji za jednu 

z největších předností disertačního spisu. Za něj pak řadím užití nejen literárního, ale i 

rozhlasového a filmového materiálu a schopnost jej metodologicky uchopit.                 

Výše připomenutá obsažná část příloh zaslouží rovněž ocenění, neboť je proporční, 

sdělná, dotvářející sdělení spisu. Soupis použité literatury je vyčerpávající, prostudované 

prameny odpovídají nejen množstvím, ale také originalitou výběru. Stylistická výpověď je 

jednotná, příjemná, bez gramatických chyb. 

Disertační práci Pavlíny Kourové považuji za velmi cenný, v mnoha ohledech 

průkopnický badatelský počin. Znalostí problematiky, heuristickým záběrem i 



metodologickou kreativitou rozhodně naplňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačního 

spisu. Věřím, že co nejdříve bude připravena do knižní podoby a jednoznačně ji doporučuji 

k obhajobě jako podklad řízení pro získání titulu Ph.D.   

 

 

V Českých Budějovicích 14. srpna 2013                                       doc. Dagmar Blümlová, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


