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Diplomová práce Lenky Kaloušové je výsledkem precizního dlouhodobého promýšlení a 

pečlivé heuristiky. Autorka se věnovala kolektivizaci venkova již ve své bakalářské práci, pro 

práci diplomovou si pak zvolila sledovat aplikaci celostátního trendu (Akce Kulak) na 

konkrétním okrese – Louny.  

Na základě studia odborné literatury, archivních materiálů celostátních i regionálních, ale i na 

základě výpovědí pamětníků (úsilí dohledat konkrétní osoby či jejich potomky, resp. mapovat 

individuální lidské osudy věnovala Lenka Kaloušová mimořádné množství energie) se 

podařilo napsat práci kvalitní a zajímavou. Vhled do jednotlivých vesnic a jednotlivých 

příběhů totiž nabízí daleko plastičtější obraz doby, než jaký mnohdy podává zjednodušující 

současná literatura věnující se totalitarismu 50. let v Československu. 

Lenka Kaloušová rozvrhla svou práci do tří stěžejních částí, jednak zpracovala obecné 

předpoklady a směrnice zemědělské politiky na přelomu 40. a 50. let, důraz pochopitelně 

kladla především na Akci Kulak, tedy organizovanému tlaku a perzekuci někdejších 

vesnických boháčů, kteří byli v tomto rámci, resp. především jejich rodiny, vystěhovávány do 

jiných částí republiky. V druhé části předkládané diplomové práce se Lenka Kaloušová 

zaměřila na konkrétní situaci na Lounsku, jak po stránce kolektivizace, tak provádění Akce 

Kulak. Podrobně zmapovala teritoriální i osobnostní strukturu vystěhovávaných selských 

rodin, kde dospěla k poměrně překvapivému závěru, kolik „lidských“ faktorů bylo nejspíše 

schopno vědomě či nevědomě ovlivnit reálné provádění Akce Kulak a jak je nesnadné najít 

v její realizaci nějaký pevnější systém. Třetí část práce se zaměřuje na osudy některých rodin 

zařazených do Akce Kulak, kde mapuje osm rodinných příběhů, jež některé nesly rysy 

povýtce typické, jiné však jsou příkladem velmi svébytným. 

Lenka Kaloušová se své práci věnovala s mimořádnou pílí a nasazením, nepodcenila (až na 

pravopis) ani finalizaci práce, kterou opatřila velmi pěknými přílohami, a to jak v textu 

samotném, tak na závěr práce.  

Celkově považuji diplomovou práci kol. Kaloušové za mimořádné zdařilou a doporučuji ji 

k obhajobě. 
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