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Celkové hodnocení (slovně)  

 

Bc. Martina Sádlová si za téma diplomové práce zvolila závěr druhé světové války 

v městečku Mirovice a okolí. Tento záměr se jí podle mého názoru podařil nejen beze zbytku 

naplnit, ale i překročit – ve skutečnosti totiž napsala dějiny tohoto městečka v celém období 

nacistické okupace.  



Diplomantka rozdělila svoji práci do čtyř tematických kapitol, které doplnila úvodní a 

závěrečnou kapitolou. Druhou kapitolu věnovala představení struktury práce, vymezení 

tématu, přehledu dosavadního bádání a v neposlední řadě též rozboru použitých pramenů. 

Třetí kapitola obsahuje historii Mirovicka v letech 1938–1945 a je dále strukturovaná 

chronologicky po jednotlivých letech. Autorka vždy nejprve v hutné zkratce nastíní vývoj 

událostí v evropském kontextu, aby pak prostřednictvím dění v protektorátu Čechy a Morava 

popsala historii Mirovic ve sledovaném roce. Ve čtvrté kapitole se pak diplomantka zabývá 

událostmi v květnu 1945 a opět volí chronologickou perspektivu, když popisuje, co se 

v Mirovicích a okolí dělo v jednotlivých dnech od 5. do 12. května 1945. Nechybí 

samozřejmě ani stručný nástin poválečného vývoje, závěrečné shrnutí a seznam pramenů a 

literatury. Je třeba též ocenit obrazovou přílohu, skládající se povětšinou z dobových 

fotografií, jež představuje zajímavý doplněk k vlastnímu textu práce. 

 Posuzovanou diplomovou práci považuji za velice zdařilou. Autorce se podařilo nejen 

popsat dramatické události konce druhé světové války na Mirovicku, ale i vytvořit sondu do 

každodennosti českého maloměsta v období protektorátu. Diplomantka ve své práci popsala, 

jak se politické události celoprotektorátního významu (známé mimo jiné ze „školního 

dějepisu“) promítaly do každodenního života obyvatel malého českého města. S trochou 

nadsázky by se dalo konstatovat, že se Bc. Martině Sádlové podařilo v její práci propojit 

„velké“ a „malé“ dějiny. 

              Autorka vycházela z poměrně široké pramenné základny – dobových úředních 

dokumentů, vzpomínek pamětníků a v neposlední řadě také z obecních kronik. K tomu, jak 

s nimi pracuje, bych měl nicméně jednu poznámku. Diplomantka často cituje z obecní 

kroniky Mirovic, ačkoliv sama v úvodu poznamenává, že byla psána retrospektivně (s. 10). 

Některé její zápisy tudíž nemusejí být autentické a naopak mohou být účelově upravovány 

optikou doby vzniku těchto zápisů. Týká se to kupříkladu pasáží o údajné kolaboraci 

některých mirotických občanů, jež by bylo podle mého názoru zajímavé konfrontovat 

s dalšími prameny, například spisy mimořádného lidového soudu. Podobnou metodologickou 

výtku bych měl též k pasáži o odbojové skupině Zvíkováci – autorka při popisu jejích aktivit 

vychází výhradně z dokumentů psaných jejími členy po válce (s. 40–41), které jsou uloženy 

ve Vojenském ústředním archivu. Bylo by vhodné tyto informace porovnat ještě s dalšími 

zdroji (dokumenty nacistických bezpečnostních složek, agendou ministerstva obrany pro 

udělení statutu příslušníka domácího odboje apod.), jelikož jsou známé i četné případy, kdy 

některé „odbojové činy“ byly zkonstruovány až v poválečné době. Jen na okraj 

poznamenávám, že další dokumenty k odbojovým a partyzánským skupinám autorka nalezne 



v druhé části fondu č. 308, která je uložena v Archivu bezpečnostních složek v ulici Na Struze 

a na rozdíl od VÚA je lépe přístupná. Z relevantní historické literatury mohla autorka využít 

studii Naší ctí je věrnost. Konec druhé světové války v Evropě aneb Anabáze tří šlechticů 

v květnu 1945, publikovanou v časopise Paměť a dějiny (2/2010). Zde se nacházejí mimo jiné 

odkazy na další prameny či literaturu, jako jsou kupříkladu články v poválečných periodikách.  

 Práce je psána velice kultivovaným a čtivým jazykem. Mám však výhrady k používání 

některých termínů. Autorka kupříkladu opakovaně uvádí dobový termín „čištění lesů“, který 

byl ovšem používán také jako eufemismus pro vraždění německého obyvatelstva či zajatých 

příslušníků německých ozbrojených složek. Obdobně autorka používá některé nacistické 

termíny jako „práce se štítící osoby“ (s. 29) – pokud je již používáme, měly by být umístěny v 

uvozovkách. Diplomantka píše o „odsunu Židů“ (s. 38), vhodnější by však bylo používat 

spojení „transport Židů“, jelikož slovo „odsun“ je v české historiografii používáno pro 

vysídlení německého obyvatelstva po druhé světové válce, což byla poněkud jiná historická 

událost. Na straně 24 píše autorka o vyvěšování „českých praporů“, patrně se jednalo o vlajku 

protektorátu Čechy a Morava. Diplomantka též používá termín Anglie namísto Velká Británie 

(s. 26). „Židovským kostelem“, který měl být zasažen při leteckém útoku na Mirovice          

29. dubna 1945, myslí autorka patrně synagogu (s. 65). Polemizoval bych též s tvrzením, že 

velmoci si na konferenci v Jaltě rozdělily sféry vlivu (s. 67) – jedná se o mýtus, který neustále 

ve svých odborných textech vyvrací historik Vít Smetana. A ještě jedna malá poznámka na 

závěr – autorka píše, že mirovický kronikář Jan Toman byl synovec popraveného armádního 

generála Josefa Bílého (s. 32) – osobně by mě zajímalo, zda Toman neuvádí o tomto svém 

příbuzném více informací. Jednalo se totiž o prvního velitele největší odbojové organizace 

Obrana národa, jehož poprava patrně uspíšila (či přímo iniciovala) plánování atentátu na 

Reinharda Heydricha. Bílý se měl po odchodu do ilegality ukrývat v Jižních Čechách – 

neposkytovali mu jej také jeho příbuzní v Mirovicích?    

 Přes výše uvedené výhrady považuji diplomovou práci Konec 2. světové války na 

Mirovicku za velice zdařilou a plně ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

Kytlice, 17. května 2016     PhDr. Petr Koura, Ph.D. 

           

 

 


