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Oponentský posudek disertační práce 

Mgr. Pavla Bechnerová: 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.  

PedF UK, Katedra dějin a didaktiky dějepisu. Praha 2016, 185 s. a přílohy 

 Lidická tragédie, osud této obce a jejích obyvatel, se již staly námětem řady 

historických publikací i uměleckých děl, a to v různých obdobích života české společnosti ve 

druhé polovině 20. století a prvních decenniích 21. století. Zdálo by se proto, že další text na 

toto téma, nemůže přinést nic převratně nového, co zásadně rozšíří dosavadní poznání. Avšak 

již název disertace P. Bechnerové, vystihující její téma a obsah, naznačuje nové možnosti vý-

zkumu, který by měl zachytit poválečný život nových Lidic, stavěných pro navrátivší se lidic-

ké ženy a děti v osvobozeném Československu. Právě na cestu k obnově zničené obce, peripe-

tie a problémy realizace smělého záměru prostřednictvím Společnosti pro obnovu Lidic, za 

jejímž vznikem bylo oficiální rozhodnutí první poválečné československé vlády, zaměřila svůj 

zájem Mgr. Bechnerová.  Obdobným tématem i když s poněkud jiným zaměřením a rozsahem 

se zabývala již ve své magisterské diplomové práci a po jejím dokončení a obhajobě v roce 

2007  si uvědomila, že nadále zůstávají nezodpovězené otázky a nevysvětlené problémy, a 

proto se rozhodla pokračovat v načatém bádání. V závěrečné fázi své práce na disertaci se 

musela vyrovnávat ještě s jedním faktorem. V květnu roku 2016 (vročení v knize je ale 2015) 

vyšla obsáhlá monografie Vojtěcha Kyncla: Lidice. Zrození symbolu, ve které autor nemohl 

ledabyle přejít existenci právě zmiňované Společnosti. Kynclovo pojetí publikace se ovšem 

podstatně liší svým rozsahem i přístupem, takže i nadále zbýval dostatečný prostor, aby se 

historiografická mozaika doplňovala, což se autorce bezesporu podařilo. 

 Autorka vychází z široké heuristické báze, která zahrnuje jak archivy (od místních po 

celostátní), tak literaturu – dobovou i historiografickou (zde je třeba zdůraznit v pozitivním 

smyslu nakolik si všímá také magisterských a bakalářských diplomových prací vypracova-

ných a obhájených na různých vysokých školách) a využívá také, jak se dnes říká, orální pra-

meny a online zdroje. Zdá se tedy, že zřejmě nic v tomto ohledu autorce neuniklo. 

 Mgr. Bechnerová strukturovala disertaci s vědomím základního možného východiska, 

že o podobě i době existence Společnosti pro obnovu Lidic rozhodoval stát. Také on procházel 

vývojem, jehož mezníky se odrazily do činnosti zmiňované „státní“ organizace. Proto sledo-

vala aktivity Společnosti v onom dvojlomném světle vztahů: na straně jedné ke státním 

ústředním či místním úřadům státní správy a na straně druhé ke KSČ a především k její ideo-

logii, jejíž součástí se stal onen „symbol Lidic“. Pochopitelně provázanost aktérů z jedné či 
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druhé strany byla natolik spletitá a složitá, že záleželo na konkrétních situacích, aby bylo patr-

né, které z obou stran se dařilo lépe prosazovat své zájmy, ale je zřejmé, že se vzdalovala pů-

vodnímu posláni. O něm se psalo v důvodové zprávě k zákonu o zřízení Společnosti pro ob-

novu Lidic z roku 1946: „Pro své ušlechtilé poslání najde také Společnost pro obnovu Lidic a 

Ležáků v tuzemsku i za hranicemi velkou morální oporu u všech sil, jež chtějí uchovati svo-

bodu a demokracii“ (s. 174).  

Z hlediska metodického postupovala autorka zcela oprávněně od obecného ke kon-

krétnímu, což jí umožnilo přehledně zasadit konkrétní události, rozhodnutí do správného do-

bového kontextu. Tento přístup se projevuje zejména v kapitolách Místo Společnosti ve státní 

a veřejné správě, Vliv komunistické strany, Na cestě k socialismu. Disertační práce na pozadí 

dějinných událostí představuje také životní osudy řady lidí (např. Helena Leflerová, František 

Knor, ale také Josefa Horáka a Josefa Stříbrného, mj. na s. 109 je třeba upravit místo Jiří 

správně Josef Stříbrný a datum jeho úmrtí není rok 1961, ale 1976 – s. 115).  

 Zvláštní místo zaujímá kapitola Čeští básníci o Lidicích.  Ta se ocitá na rozhraní 

historie a literární historie, resp. literární výchovy. Toto pojetí nepatří mezi frekvento-

vané v naší historiografii. Sama o sobě symbolika Lidic v jejich „druhém životě“ pro-

cházela mnoha proměnami, které závisely jak na politickém vývoji, tak na časovém 

odstupu i osobní zainteresovanosti. Studium úředních a publicistických textů, zachycu-

jících lidickou tragédii, vzbuzovalo zájem a otázky, zda a jak se odrážela jakkoli vrs-

tevnatá symbolika Lidic v uměleckých dílech. Předmětem zájmu se staly z vícero 

možností básně zhruba deseti českých autorů, které jsou rozřazeny do pěti typologicky 

rozdílných částí. Stranou pozornosti nezůstaly ani lidové písně, které vlastně předchá-

zejí úvahám o obrazu Lidic v analyzovaných dílech českých básníků.  

 Přínosem je také kapitolka Nové Lidice jako místo paměti, kterou by však měla 

autorka ještě podstatněji rozpracovat. Stálo by to za to! 

Závěr: Práce Mgr. P. Bechnerové splňuje požadavky kladené na doktorskou disertaci, dopo-

ručuji ji k obhajobě a navrhuji, aby byl P. Bechnerové udělen po úspěšné obhajobě titul PhD. 

podle příslušného zákona.  

V Praze dne 3. 11. 2016                                                            PhDr. Jan Gebhart, DSc. 


