
Posudek na bakalářskou práci Petra Srba „Proces s Miladou Horákovou v kontextu 

dobové propagandy“

Předkládaná práce bakalářská se věnuje problematice manipulace s veřejným míněním

a vynucováním společenského konsensu totalitní mocí na příkladu vykonstruovaného 

soudního procesu s Miladou Horákovou a jejími údajnými společníky. Postavena je 

především na politickým centrem vyvolané vlně kolektivních rezolucí požadujících tvrdé 

tresty pro údajné viníky a současně mu vyjadřující plnou podporu. Vyžadování 

celospolečenského souhlasu propojené s jeho vynucováním sloužilo v totalitním systému k  

legitimizaci politické moci. Tato problematika, zejména pro první období komunistické 

totality, stejně jako v období následných, stále ještě není historiografickými výstupy 

dostatečně pokryta. Dílčím příspěvkem k jejímu řešení chce být předkládaná práce.

Text této bakalářské práce je přepracovanou a rozšířenou verzí předchozí, kterou ale 

před dvěma lety Petr Srb stáhl vzhledem k posudkům oponenta i vedoucího práce. Po jediné

konzultaci na prahu minulého školního roku mi byl v polovině července tr. poslán definitivní 

text. V doplňování heuristiky a koncipování textu tedy P. Srb postupoval opět zcela 

samostatně, nicméně lze konstatovat, že jeho druhá verze bakalářské práce předkládá 

ucelenější pohled na zpracovávanou problematiku, který, nikoli bez výhrad, by mohl již být 

akceptovatelný.

Práce P. Srba vychází v prvé řadě z původního pramenného materiálu, zejména ze 

souboru rezolucí více méně organizovaně zasílaných soudu. Pro jejich značný počet byl nucen 

uchýlit se k neúplnému statistickému zjišťování náhodným výběrem podle číselné pozice v 

řazení. Tímto způsobem získal soubor více než pěti set rezolucí, který lze považovat za 

dostatečně reprezentativní k vyslovení hodnotících soudů. Jistým komplementem k tomuto 

typu jsou rezoluce ať již skutečné či „vzorové“ zveřejňované v účelově voleném čase 

v ústředním listu komunistické strany a pro srovnání též v listech strany lidové a socialistické. 

Byly vytěženy prakticky všechny práce, které se přímo či nepřímo vztahují k procesu, 

přihlédnuto bylo k některým pracím teoretickým zabývajícím se fenoménem propagandy či 

rétoriky v komunistickém mocenském systému.

V úvodu je nabídnuta rámcová typologie rezolucí postavená na časové souvztažnosti 

jejího vzniku a dne soudního jednání. Poukázal v něm na faktory, pro které je sémantická 

analýza textu rezolucí jen málo funkční a zdůvodnil účelnost pojednat o nich v širších 

souvislostech jako o součásti propagandistických akcí kolem procesu. Následný rozbor 



pramenů a literatury stručně hodnotí jednotlivé práce vztahující se k procesu, ale chybí 

specifikace, čím přispěly k tvorbě předkládané bakalářské práce. Základním pramenným 

materiálem je soubor vybraných rezolucí uložený ve fondu Státní prokuratura Praha a dobový 

tisk. Vlastní propagandistickou kampaň autor podle vlastních slov analyzoval „skrze média“ 

(míněno masmédia), ale zúžil je jen na žurnalistiku (další, jako rozhlas či filmový týdeník 

nevzal v potaz).

První tři kapitoly mají charakter spíše informativní. Uvádí je zamyšlení nad českou 

zkušeností s vynucováním společenského konsensu v čase německé okupace a o politických 

faktorech ovlivňujících jednání společnosti. Následuje velmi stručný na několika titulech 

spočívající nástin poúnorových změn včetně připomenutí „fenoménu strachu“, který by si 

jako jeden z nástrojů disciplinace společnosti jistě zasloužil více pozornosti (již vzhledem 

k stěžejnímu pojednávanému tématu). Obdobně kompilativní je pojednání o přípravě a 

průběhu procesu.

Vlastní těžiště předkládané práce spočívá v kapitole pojednávající o typologii rezolucí, 

v exkurzu o prorežimní angažovanosti I. Skály a v pokusu o vyhodnocení mediální kampaně

spuštěné kolem procesu na stránkách vybraných denních listů. Typologie rezolucí je založena 

jen na významovém odstínu slov „požadující“ a „schvalující“ potrestání obviněných, je 

přetížena přímými citacemi stejně jako v obou podkapitolách věnovaných v tisku 

zveřejněným rezolucím. V nich jsou zvýrazněny znaky, jimiž se lišil způsob jejich prezentace 

v komunistickém Rudém právu a v lidovecké Lidové demokracii. Sugestivně je podána 

propagandistická rétorika I. Skály (byť paralela s Chartou 77 je přece jen tematickým 

vybočením, o jedné stránce textu s citací části Jakešova projevu nemluvě). Svým způsobem 

nejzajímavější je kvantitativní vyhodnocení frekvence fráze „boj o mír“ během medializace 

procesu ve zkoumaném tisku, byť zvolená metodika má svá úskalí (databáze je v přílohách). 

Přestože určité části mohou budit jisté rozpaky, např. uváděné paralely, nadbytečná 

expresivita, aplikace některých metod, ba i výhrady vůči zvolené koncepci, tato přepracovaná 

verze bakalářská práce P. Srba je posunem oproti původní, a to jak po obsahové, tak formální 

stránce. Doporučuji ji k obhajobě.

Návrh hodnocení:

V Praze, dne 28. 08. 2014 prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.


