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Disertační práce. Pedagogická fakulta UK v Praze 2013, 343 s. a obrazová příloha.

Předložená disertační práce je po všech stránkách výborným dílem. Splňuje všechny 

formální náležitosti, včetně kvalitní obrazové přílohy, je napsána čtivým a čistým jazykem, 

v podstatě bez překlepů a drobných chyb.  Zvolené téma je zpracováno v odpovídajícím 

rozsahu a promyšleně, vysvětlení zúžení původního návrhu tématu je logické. Hned v úvodu 

chci tedy zdůraznit, že práci považuji za zcela obhajitelnou a následující případné „kritické“ 

poznámky nic nemění na tomto konstatování. Koneckonců, části disertace byly již v upravené 

podobě publikovány.

Pavlína Kourová ve svém rozsáhlém textu popisuje a analyzuje šest velkých 

propagandistických kampaní komunistického režimu zorganizovaných v letech 1949 až 1952, 

s přesahy do let předchozích i následujících. Připomíná ovšem, že jde jen o výběr z většího 

počtu podobných akcí a snaží se tedy postihnout nejen konkrétní podobu těch, které vzala 

jako předmět svého výzkumu, ale i obecnější jevy, které je spojovaly. Samozřejmě samotný 

výběr může vyvolávat určité otázky, osobně bych například neobešel tzv. Stokholmskou 

výzvu, která se masovostí rozhodně vyrovnala akcím ostatním, ovšem v tomto ohledu 

respektuji autorskou volbu. Naopak chci vyzvednout  skutečnost, že autorka nezůstala u 

zjevně se nabízejících kampaní při politických procesech, ale analyzuje i mobilizační akce 

(Lánská akce) či dosud méně reflektované akce zaměřené na děti. Není smyslem tohoto 

posudku shrnovat její závěry, obecně lze konstatovat, že ve všech případech jde o materiálově 

poctivou analýzu, vystavěnou na různých pramenech, od archivních po memoárové a dobové 

tisky.

Autorka se v práci primárně zaměřila na samotné akce, menší pozornost je věnována 

širšímu kontextu propagandy, v tomto ohledu jsou jak obecnější úvodní kapitola o samotném 

fenoménu propagandy, tak i závěrečné shrnutí možná příliš stručné. Rozhodně bych doporučil 

takové rozšíření pro předpokládané knižní vydání. Hodila by se například alespoň strohá 

informace o dobových propagandistických akcích v rámci celého východního bloku, v závěru 

pak trochu rozpracované zamyšlení nad faktickým dopadem akcí a jejich vlivu na 

obyvatelstvo, což je sice obsaženo v některých kapitolách, ale stálo by za širší sumarizování, 

včetně třeba obecné memoárové reflexe.

K práci mám jen několik málo konkrétních připomínek. Na straně 17 nepovažuji za 

úplně doloženou tezi, že kampaň při procesu se Slánským se „začíná obracet proti samotným 



organizátorům“, nejsem si jist, jestli kritické hlasy proti KSČ byly tak výrazně ovlivněny 

právě kampaní. Za vysvětlení by stála praxe  získávání podpisů pod petice a prohlášení a 

jejich relevance, netroufl bych si třeba „telegram duchovních“ arcidiecéze Vratislavského a 

Ostravského kraje brát jako reálný hlas nějaké skupiny (s.135). A tatáž otázka se pochopitelně 

vyskytuje u všech možných kolektivů a podnikových výzev. Nad některými ohlasy se také 

vynořuje otázka nakolik je brát vážně a nakolik může jít o zoufalou parodii a shazování 

propagandy.

Shrnuto, práci považuji za velmi kvalitní, otevírající velmi zajímavé téma, způsob 

zpracování je na vysoké úrovni. Z hlediska dosavadního poznání komunistické propagandy 

jde o zásadní posun a lze očekávat i mimořádný čtenářský ohlas. 

S potěšením doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 17.7. 2013 Jaroslav Cuhra, Ph.D. 


