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     Násilně kolektivizovaný družstevní venkov zaznamenal v pozdní fázi socialismu značnou 

modernizaci, která spočívala i v přestavbách rodinných domů s výrazným útlumem 

hospodářské časti. Zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech byl patrný ekonomický 

růst, který vyvolala mimo jiné větší koncentrace zemědělské výroby, zaváděly se určité 

průmyslové prvky a nadto se rozšiřovala tzv. přidružená výroba. V té době nastal trend 

budování zemědělské velkovýroby a dále se vytvářely větší administrativní celky, střediskové 

obce. Takto uměle a shora vznikaly mikroregiony.  

Neobvyklé ekonomické úspěchy v zemědělské výrobě jsou spjaty s JZD Agrokombinátem 

Slušovice. V éře tzv. rozvinutého socialismu vznikl kontroverzní megaprojekt, který byl 

výjimečný a mimořádný. Od počátku byl podroben hodnocení pozitivnímu i negativnímu 

nejen v odborných a politických kruzích, nýbrž i lidových představách. Slušovice se stále 

ocitají v centru pozornosti a je záslužné, že se o určitý aspekt pokusil ve své diplomové práci 

Jiří Fialka. Svým způsobem se jedná o nápaditou diskurzivní analýzu s využitím narativů       

o tzv. slušovickém zázraku.  

Podotýkám, že diplomant nepřistoupil k předem očekávanému a obvyklému stacionárnímu 

sociálně-antropologickému nebo etnologickému výzkumu, jenž by dodal další socio-

ekonomické detaily a momenty, týkající se například modelů způsobu života.  Přece jen by se 

zvětšil počet respondentů, neboť do konce sedmdesátých let bylo součástí Agrokombinátu 

Slušovice 17 katastrálních území (obcí) a 16 JZD. Právě pohled z perspektivy 

„přisloučených“ obyvatel by se patrně naznačil další kontexty.    

     Za pozornost stojí, že diplomová práce je vhodně členěna na kapitoly a podkapitoly, 

v nichž se postupně podává plastický obraz lokálního společenství, které se vyznačovalo 

mimořádnou aktivitou. Ukázalo se, že ekonomická a sociální prestiž se rovněž exponovala 

otevřeností obce pro jakékoliv návštěvy, přičemž zejména ty z „vysokých míst“ 

legitimizovaly „výkladní skříň“ socialismu. Podkapitoly hlavní kapitoly, vlastně jádra 

Fialkovy práce nesou výstižné názvy: Delegace aneb novodobá Mekka; Konference aneb svět 

chce poznat Slušovice; Hudební a zábavní akce aneb Slušovická romance; Sportovní a 

nákupní akce aneb slušovický Babylon.  

Přínos práce lze spatřovat mimo jiné v detailní analýze vycházející rovněž z vlastního 

terénního výzkumu. Jde vlastně o důkladnou mikroetnologickou sondu opírající se o pečlivou 

textovou či diskurzivní analýzu. Metodologicky a teoreticky je předložená práce vhodně 

fundována, přičemž se opírá o dosti obsáhlou bibliografii. Už na první pohled je patrné, že se 

autor ve sledované problematice vyzná a že dokáže přesvědčivě  argumentovat.  

     K předloženému pojednání nemám jako vedoucí práce meritorní připomínky nebo 

výhrady. Po formální stránce práci nelze nic vytknout, neboť se v ní nevyskytují žádné 

pravopisné chyby. Dále stylisticky je text velmi dobře zvládnut.               

      

 

 

 

 



 

 

Celkově lze konstatovat, že Jiří Fialka ve své diplomové práci osvědčil schopnost získat 

relevantní údaje ke zvolené problematice také terénním výzkumem. Prokázal, že umí pracovat 

ve zvolené oblasti studia a že dokáže získané poznatky nápaditě  interpretovat. Předložená 

práce je přijatelně provedena jak po stránce metodologické a teoretické, tak i praktické. 

Protože autor podal výborný badatelský výkon, práci lze přijmout jako vhodný podklad 

k obhajobě.   
 

 

 

Závěr:  Diplomová práce vyhovuje náročným kritériím, rozhodně si zasluhuje hodnocení známkou   

v ý b o r n ě .  

 

 

 

 

 

V Praze dne 30.8. 2014                             

 

                                                                   Doc.PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


