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Socialistické Československo se vyznačovalo řadou rituálů a zaběhnutých praxí, které 

tvořily nedílnou součást životních světů jeho obyvatel. Vedle oficiálních politických akcí, 

které člověka hned napadnou, se museli lidé pravidelně popasovat i s jinými akcemi, během 

nichž alespoň navenek projevovali loajalitu vůči státu. Je ale otázkou, jak sami aktéři taková 

angažmá vnímali. Pokud bych však měl být již konkrétnější a odkazovat na hodnocenou práci, 

mohu se například ptát, nakolik byly třeba chmelové brigády akcemi politickými a nakolik 

byly svými organizátory i účastníky chápány pouze a jen jako výpomoc v zemědělství? 

Přinejmenším tato otázka mě neustále napadla při čtení předkládané práce Jiřího Vernera. 

Pisatel se tématu chopil z mého pohledu jistě zajímavě. S očekáváním odlišnosti mezi 

ideálem oficiálních proklamací a skutečností deklaroval za hlavní cíl své diplomové práce 

zodpovězení otázky, z jakého důvodu a jakým způsobem byly chmelové brigády 

organizovány. Uznává, že pro výzkum komunistické diktatury není třeba zkoumat pouze 

represe ze strany státu, ale že o dobových poměrech a reálných obrysech zřízení a životů lidí 

v něm vypovídá i brigádnická činnost. Po přečtení celé práce kvituji, že se mu podařilo 

předeslaný záměr naplnit. Stejně tak kladně hodnotím i další (jen zdánlivě formální) 

záležitosti textu: předem jasně vymezený časový rámec badatelského zájmu, zdůvodněnou 

strukturu díla – text je rozdělen do podkapitol logicky na sebe navazujících, jejichž význam a 

místo v práci jsou vysvětleny hned v úvodu práce. Text je psán jasným a čtivým jazykem. 

Po formální stránce tedy nemůže čtenáře nic zaskočit. Jen i přes předcházející ústní 

diskuzi o struktuře textu pro mě zůstává stále otázkou relativní obsáhlost kapitoly věnované 

dějinám pěstování chmele v Čechách. Možná by stačilo soustředit se vyloženě na historii 

moderní. Při čtení aktuálního znění práce jsem přitom trochu zalitoval, že se pisatel nezmínil 

podrobněji o „česko-německé otázce“ při pěstování chmele a pivovarnictví, tj. nakolik se 

chmelařství a pivovarnictví (notabene v regionech na jazykové hranici či v její blízkosti) stalo 

prostředkem či snad symbolem národního soupeření? Proniklo třeba česko-německé stýkání a 



potýkání i na specifické pole chmelařství, jež si posléze v průběhu 2. poloviny 20. století tolik 

nárokovali Češi? A pokud se stal jedním z důvodů masivnějšího brigádnického nasazení 

v poválečné době právě odsun německo-jazyčného obyvatelstva z Československa, 

objevovala se v průběhu moderní doby patrná nacionální rétorika v případě chmelové 

argumentace? Z hlediska celkové koncepce a výsledného vyznění Vernerovy práce však 

absence případných odpovědí na nyní položené otázky nepředstavuje zásadní „nedostatek“. 

Proklamovaným autorovým cílem bylo něco jiného… 

Pokud bych měl přistoupit k hodnocení práce, pak je přede mnou na jedné straně 

velmi jednoduchý úkol, na straně druhé ale chci pisatelovu obhajobu trošku zkomplikovat 

některými postřehy, jež vyvolá čtení výsledné práce. 

Předkládaný text považuji v principu za podařený. Již jsem napsal, že práce naplnila 

cíl/e, který/é si autor položil. Opravdu jasně dokládá, resp. zpracovává důvod, proč byly 

chmelové brigády organizovány a hlavně na konkrétních případech zkoumaných regionů 

ukazuje reálnou tvář brigád a skutečné okolnosti, za nichž se akce konaly. A už jen samotný 

popis brigádnické reality považuji za přínos Vernerovy práce. A s tím jsem jako hodnotitel 

spokojený. 

Dílčí zjištění i závěry Vernerovy práce před pozorného čtenáře staví ovšem další 

navazující otázky. Zajímavá je pro mě úvaha o tom, zda chápat chmelové brigády jako akce 

ryze hospodářské pomoci, nebo se jednalo o akce rovněž zřetelně politické, resp. primárně 

politické? Nebo politika spíše absentovala? Jaké argumenty se objevovaly v dobovém 

rozhlase či tisku (nejen chmelařském)? Lze vůbec zevšeobecnit úvahu o tom, že brigády měly 

sloužit jako nástroj politického vychovávání a odpovídající (morální) disciplinace mladých 

studentů k socialistické morálce a socialistickému člověku (například ve smyslu 

dobrovolnosti, práce v kolektivu a nasazení pro stát a národní hospodářství)? 

Zajímavá by byla rovněž detailnější analýza dobových médií a jimi formovaného 

diskursu brigádnictví. Jaká byla například v tomto ohledu informační kampaň ústředních 

celorepublikových médií? Měnila se nějak v průběhu doby v reakci na společenské dění a 

rozvoj konzumní společností v Československu? Jaké motivy rozvíjela? Opakovaly se 

argumenty, nebo procházely pozvolnou změnou? A v jakém poměru byly k sobě v ohledu 

informačním i diskursivním centrální noviny a regionální chmelové listy? 



Téma práce jistě přesahuje i další, z mého pohledu významné tázání po důsledcích 

zkušeností s praktickým fungováním chmelových brigád – neukazovaly limity organizace 

brigád a praktické problémy v jejich organizaci současně na limity budování socialistické 

společnosti a socialistického hospodářství a organizace práce? Nevznikaly tak pochybnosti 

aktérů o schopnostech socialistického hospodářství a konkrétně zemědělství? 

Jsem si ale opravdu vědom skutečnosti, že Jiří Verner před sebe stanovil jiné cíle. Mé 

tázání jde mimo perspektivu jeho pohledu na zkoumaný fenomén. Je třeba si ovšem uvědomit, 

že autor píše z perspektivy úřadů, respektive úředních pramenů. To logicky předurčuje jeho 

směr bádání. 

V každém případě považuji práci Jiřího Vernera za podařenou a jsem rád, že se ujal 

chmelových brigád coby badatelského problému. Předloženou práci doporučuji k úspěšné 

obhajobě.  

 

 

V Litoměřicích 15. května 2014      PhDr. Jan Randák, Ph.D. 

 


