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Předložená bakalářská práce pana Petra Srba „Proces s Miladou Horákovou v kontextu 

dobové propagandy“, resp. její nová verze, je věnována živému a stále aktuálnímu tématu 

zejména sociálních a politických dějin – problematice vykonstruovaných procesů 

s politickými oponenty poúnorovým režimem s cílem jednak likvidace opozice včetně 

fyzické, zastrašení dalších potenciálních odpůrců a kritiků režimu, jednak získat či vytvořit 

„masovou“ podporu ze strany obyvatelstva a její prezentace.  

Ocenit lze snahu autora přepracovat původní práci, předloženou v roce 2012 a 

podstatně rozšířenou ze 47 stran na více než dvojnásobek, 128 stran a akceptace předešlých 

připomínek. Situace autora nebyla jednoduchá, neboť téma bylo dosud již řadou historiků 

z různých pohledů zpracováno.  

Práci tvoří sedm kapitol vyjma úvodu a závěru. Na rozdíl od verze z roku 2012 není 

v úvodu uveden cíl práce. Jen v abstraktu autor uvádí, že „práce je analýzou dobových 

propagandistických metod vládnoucí moci a jejich působení na české a slovenské 

obyvatelstvo“. Úvod má spíše charakter závěru. Jádro práce (od s. 31) tvoří rozbor souboru 

530 rezolucí, jejichž přijímání bylo organizované ať již státními orgány, politickými stranami 

či jinými subjekty Národní fronty a to jak z hlediska obsahu (sémantický rozbor), tak z 

hlediska jejich původců (analýza sociálních skupin deklarujících svůj konsenzus s vládnoucí 

mocí). Práce čerpá z Národního archivu v Praze, dále z dobové publicistiky a moderní 

odborné historické literatury.  

Pro zasazení procesu s M. Horákovou se autor logicky vrací do období Protektorátu 

Čechy a Moravy, kde propaganda a ideologie významně ovlivňovala „veřejné“ mínění. Autor 

celkem věcně správně rozlišuje rezoluce na požadující „přísný a spravedlivý trest“ a na 

schvalující „přísný a spravedlivý trest“. Paralela s odsouzením Charty 1977 by patřila spíše do 

jiné práce, která by komparovala obě události. Samozřejmě, že s ohledem na charakter režimu 

bychom jistě nalezli paralely mezi organizovaným souhlasem s výsledky procesu s M. 

Horákovou a teatrálně koncipovaným odsouzením Charty 1977. Rozhodně však do práce 



nepatří jakkoliv známý projev na Červeném Hrádku u Plzně v roce 1989. To by musela být 

práce zcela jinak zaměřena. S jistou opatrností lze ocenit autorův pokus o analýzu rezolucí, 

jejich představení veřejnosti, stejně jako četnosti jejich publikování a okolnosti jejich vzniku. 

Přesto by bylo možné při sémantické, výrazové a tvaroslovné analýze využít přístupů literární 

historie a jazykovědy vůbec. Zcela zvláštně působí diskutabilní metodou vypracovaná příloha 

s počty slov u jednotlivých rezolucí. Je zřejmé, že rezoluce musely být krátké, úderné a 

redakce deníků je zasazovaly do „patřičného“ kontextu, tedy válka, mír, boj atd. Statistické a 

další analýzy se čas od času objevují i historické literatuře a doporučil bych pro možnou 

inspiraci, resp. metodický přístup stať K. Bláhové, České dějepisectví a Evropa, ČČH 2002, 

roč. 100, čís. 4, s. 815-840.  

Pozor na zjednodušená vyjádření („vyhnání Němců“ – viz česko-německá deklarace 

1997 či česko-německá smlouva). Bylo by dobré odlehčit poznámkový aparát s ohledem na 

zvyklosti oboru, tedy využívat již jednou citovaných prací, stejně jako „tamtéž“ apod. Stejně 

tak lépe používat Velké Británie než jen Anglie či některá publicistická vyjádření („po prvním 

šoku“ atd.). 

Vzhledem k míře přepracovanosti bakalářské práce a bez ohledu na připomínky se 

domnívám, že práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce a doporučuji práci 

k obhajobě.  
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