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Posudek na disertační práci Mgr. Pavly Bechnerové Společnost pro obnovu Lidic ve 

vztahu k ústředním i místním úřadům státní správy a ve vztahu k ideologii komunistické 

strany v období 1945/6–1960 

 

Mgr. Pavla Bechnerová si za cíl své disertační práce zvolila Společnost pro obnovu 

Lidic a její vztah k příslušným státním a stranickým úřadům v době jejího fungování, tedy 

v letech 1945–1960. Ačkoliv k Lidicím existuje poměrně obsáhlá odborná literatura, jedná se 

o téma originální, jelikož tato literatura se problematice Společnosti pro obnovu Lidic věnuje 

pouze okrajově. Domnívám se též, že se jedná o téma aktuální – a to nejen proto, že o historii 

Lidic je stále ve veřejnosti živý zájem, ale též proto, že na příběh vypálené obce je v poslední 

době nahlíženo optikou nových metodologických přístupů. O to se též autorka pokusila, když 

v závěru práce označila Lidice s odvoláním na práce Pierra Nory, Maurice Halbwachse a Jana 

Assmanna za místo paměti české společnosti.  

Kromě nových metodologických postupů ovšem autorka využívala i „tradičních“ 

metod historikovy práce. Mám zde na mysli především archivní výzkum ve fondech Státního 

okresního archivu v Kladně, Národního archivu a Archivu bezpečnostních složek. Autorka též 

uskutečnila rozhovor s jednou pamětnicí, která si ovšem nepřála být v práci jmenována a její 

jméno je tudíž v textu anonymizováno. Mgr. Bechnerová tudíž využila i metodu orální 

historie. 

Text práce je ovšem celkově poněkud nevyvážený. Jelikož Mgr. Bechnerová 

Společnosti pro obnovu Lidic věnovala i svoji diplomovou práci (kterou znám, považuji ji za 

vynikající a při svém bádání ji využívám), nelze se zbavit dojmu, že autorka některé 

informace do své disertace nezařadila z obavy ze shody disertační práce s prací diplomovou. 

Text tak někdy působí lehce zmateným dojmem (Kupříkladu na str. 61 autorka píše, že 

„Kropáčův záměr nevyšel“, aniž by ovšem o tomto záměru výše psala; kdo to byl František 

Kropáč se nezainteresovaný čtenář dozví až na straně 90). V práci najdeme také některé 

faktografické nepřesnosti, které sama autorka o pár stránek dále vyvrací – na str. 109 tak 

autorka píše, že Josef Stříbrný zemřel v roce 1961, o šest stran dále však uvádí, že zemřel 

v roce 1976. 

Zejména úvodní pasáže obsahují zvýšené množství překlepů a formulačních chyb, 

které svědčí o zvýšeném spěchu při psaní textu. Taktéž pasáže, ve kterých autorka zasazuje 

dějiny Společnosti pro obnovu Lidic do „velkých dějin“ mají své limity – třetí kapitola 



„Vymezení dobového a ideologického kontextu“ působí spíše jako text z učebnice, popisující 

poválečnou dobu, nežli jako uvedení do dobového kontextu. Rozhodně bych nesouhlasil 

s označením Společnosti pro obnovu Lidic za jeden ze socialistických experimentů 

s krátkodobým trváním (s. 27) – téměř patnáctiletá existence této organizace není podle mého 

názoru v dějinách komunistického Československa krátkodobá, Společnost navíc vzniká v již 

poválečné době a označení „experiment“ bych spíše vztahoval k některým plánům 

vládnoucího režimu (či celkově k tomuto režimu, jak činí Lenka Kalinová), nikoliv k jedné 

konkrétní organizaci, postavené navíc na poměrně tradičním modelu státem zřízené 

organizace se sociálním posláním. V této kapitole jsem také postrádal zmínky o státní 

paměťové politice ve sledovaném období, jejíž součástí budování „nových Lidic“ bylo – na 

druhou stranu je však nutné přiznat, že odborná literatura k tomuto tématu v české 

historiografii dosud chybí. Zařazení čtvrté kapitoly o obrazu Lidic v poesii vybraných českých 

básníků na mě působí poněkud neorganicky – až na jednu výjimku nemají autoři těchto básní 

se Společností pro obnovu Lidic nic společného. Tato pasáž by se spíše hodila do práce o 

uměleckém zobrazení lidické tragédie, jelikož využívá spíše postupů literární vědy.  

Nemohu se zbavit dojmu, že autorka naplno nevyužila potenciál, který získala 

výzkumem archivních dokumentů. Likvidaci Společnosti tak kupříkladu nezasazuje do širšího 

kontextu a spokojuje se tak pouze s konstatováním, že se stala „nepohodlnou“ kvůli 

případným kontaktům se zahraničím (s. 105). Domnívám se, že autorka mohla tuto událost 

více rozvést – a také se pokusit o formulaci hypotéz, když o skutečných důvodech archivní 

dokumenty mlčí. Není zrušení Společnosti projevem větší centralizace státu? Nebo byla 

Společnost zrušena kvůli příliš „vzpurnému“ chování jejích členů? Také bych polemizoval 

s autorčiným označením Františka Knora za „uvědomělého komunistického úředníka“ (s. 89) 

pouze na základě jeho členství v ROH, KSČ a Místním akčním výboru Lidice – mohlo se 

jednat o strategii, jak Společnosti pro obnovu Lidic zajistit legitimitu. 

Přes výše uvedené námitky se domnívám, že disertace splňuje cíl, který si autorka 

vytýčila – a sice popsat historii Společnosti pro obnovu Lidic a její vztahy k zainteresovaným 

státním a stranickým složkám. V tomto ohledu přináší disertace nové poznatky nejen k této 

konkrétní organizaci, ale celkově ke vztahu státního a stranického aparátu k nejnižší složce 

této struktury v padesátých letech (byť lidické organizace nepředstavují reprezentativní 

vzorek). Autorce se také podařilo uvést na pravou míru některé tradované mýty – prokázala 

kupříkladu, že vyloučení letců Josefa Horáka a Josefa Stříbrného z „nových Lidic“ nemělo 

zpočátku mezi lidickými ženami absolutní podporu (a v neposlední řadě vyvolala pochybnosti 

nad některými dokumenty k této události, které byly patrně zmanipulované). Za zajímavé 



považuji též autorčino zjištění, že „nové Lidice“ nebyly využívány v komunistické 

propagandě jako „vzorová“ obec vedená ženami – tedy že nebyly využívány v propagaci 

ženského řízení, ačkoliv k tomu díky zvýšenému výskytu žen ve vedoucích funkcích měly 

všechny předpoklady. Domnívám se, že výzkum Mgr. Bechnerové prezentovaný v její 

disertační práci bude využitelný i pro další badatele věnující se dějinám komunistického 

režimu v padesátých letech či jeho paměťové politice. Posuzovaná disertační práce tak podle 

mého názoru splňuje podmínky kladené na disertační řízení. 
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