
Posudek diplomové práce Tří Dvory - Dějiny obce, jejích památek a lidovýchzvyků (Ilona Stolcová) '

Autorka podává podrobný pohled do historie své rodné obce na Kolínsku. Podrobně aplasticky je zpracována modemí historie od roku 1914. (Skutečně neexistují novější pramenynapř. k prehistorii Kolínská než ty, které autorka cituje?)
Autorkajinak pracuje i s primárními prameny (zejména obecními kroníkami) a věnuje
pozornost i jejich autorům - kroníkářům. Místy by možná prospěla větší kritika těchto
pramenů, takže později poněkud - ne naprosto bezvýhradně - převládne líčení období„rozvinutého socialismu“ jako především období úspěšného budování. Očekávaná zaujatost
nebo autocenzura kronikáře tak může stát za absenci byt' i jen zmínky o událostech roku
1968. (Ve srovnání třeba s podrobnou zprávou o smrtiiprezidentaMasaryka.) Přesto cítíme
náznakjiných dob ze zprávy o posledním průvodu na 28. října se dvěma ještě žijícímilegionáři, a nastupující normalizace se ve Třech Dvorech projeví symbolicky jako buldozer
nakomandovanýVeřejnou bezpečností ke zničení hranice o svátku čarodějnic 1970. Také
zpětná rekonstrukce událostí 1939-45 v obecní kronice je jistě zkreslena retrospektivním
pohledem, některé prameny ukazují, jak lidé v zemědělství někdy prožívali první léta okupace
0 něco méně černobíle, jak politika německé okupační; správy před zlomovým rokem 1942
budilajisté sympatie pracujících apod. Tato výhrada platí jen do určité míry, autorka doplnila
písemné prameny rozhovory s pamětníky a odbornou literaturou.
Většinou se tak před námi v diplomové práci odvíjí plastický obraz, ve kterém se autorce -zvlášť V období první světové války, vzniku Československa a první republiky - podařiloukázat nejen život obce, ale i mentalitu společnosti. Také popisy změny životního stylu (jak
se třeba projevuje ve změnách obydlí obyvatel obce) jsou chápány v širším kontextu
modernizačních procesů, změny převažující obživy a rozvoje volného času apod. (Platí opět
zejména pro 20. století.) Práce tak v malém reflektuje podstatné trendy soudobé historiografie.
Drobné nepřesnosti nevadí (asi je nepřesné mluvit o „oficiálním založení obce“, jde spíše o
prmí písemný doklad o obci; svátek sv. Petra a Pavla neměl národní obsah, zrušen byl zřejmě
z hospodářských důvodů; zasvěcení kaple - str. 103, 120 je „Nanebevzetí ParmyMarie“).
Úvod závěrečné podrobné a jinak pěkné kapitoly věnovaná zvykům by zasloužil poněkud
komplexnější úvahu (str. 106). Svátky a tradice jistě nevzniklyjen proto, že by se lidé chtělizabavit. ;

Závěr: Jde o zdařilou práci, při které diplomantka projevila schopnost propojit lokální a„velké“ dějiny, historii politickou a sociální. Práce poslouží obyvatelům obce, bylo by si přát,
z aby byla - přestože škola v obci zanikla - využita i ve §vlastivědném a dějepisném vyučování

s dětí z obcepocházejících. s * ~ s s i ~ ~ a

Otázky k obhajoběDPí i '

1. Uveďte pravděpodobné magické principy, představý a cíle stojící v pozadí některýchlidových obyčejů, které popisujete.
2. Navrhněte dídaktickou aktivitu pro žáky z Vaší obce s využitím vámi shromážděného
materiálu.
/í/o. V) /TLŽM 'dně/ě-
V Praze, dne 30.4. 2007 Iné. Michaela Dvořáková
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