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Oponentsk posudek baka1áIské práce:

Bakaláftká práce Lucie Novotné nazvaná Kolektivizace v okrese Poli&a se asovë
zamèfuje na obdobI konce 40. let a na 50. léta 20. stoletI. Autorka sleduje prübèh nástupu a
upevñovánI komunistické moci na vchodoeském venkové, v okrese Poliëka, a konkrétnè na
snahu o rozbitI seiského stavu a soukromého rolnického podnikáni, na obecné rysy i konkrétni
IokálnI specifika procesu tzv. rozku1aovánI a o metody a priibèh kolektivizace v zemëdëlstvi.
Práce si strunë a peh1ednè vImá hlavnIch politickch a ekonomickch opatenI
prosazovanch po 2 svètové válce kornunistickou stranou a pozdéji p0 roce 1948 u
komunisty ov1ádanm státnIm aparátem, které vedly ke vzniku a politicko-mocenskému
upevnénh komunistickdho reimu. Jednoznaënéji nejpodstatnèjIm obsahovm pIInosem
jmenované baka1áiské práce je pak autorëin pomérnë p1astick popis konkrétnIch projev a
metod této politiky v polièském regionu. Autorka se na nékolika mistech práce zabvá
konkrétnimi pfipady osudü obétI tzv. rozkulaéovánI vesnice a komunistické politiky
kolektivizace. VImá si ivotnIch pflbéhü lidi, ktefi byli svévoli komunistické moci vystaveni.
Vénuje se take osudiim jejich rodin, které byly reirnem prakticky znevolnény a zbaveny pray
i domova, a to véetnè düsledkü popsané agresivnI politické perzekuce na jejich pozdéji ivot.
Autorka se dobfe zhostila svého ükolu s tIm, e 0 charakteristice a pokusu o
periodizaci vvoje popisovanch jevii za1oené na dobré znalosti sekundárni literatury
doporuéené k zvolenému tématu, vénuje hlavni düraz zejména konkrétnIm metodám nátlaku,
které demonstruje na 1idskch osudech. V práci pomérné rozsáhle vyuIvá v’s1edki svého
archivnIho studia ye státnIm okresnim archivu, ale take vhodn’m uplatnénIrn posmpi°i orálnI
historie, které vyuila v pfIpadé rodiny Pyn’ch z obce Korouhev a osudü Jaromira Krytofa.
Vs1edky svého archivnIho bádánI a poznatky ziskané rozhovory s pamétnIky éi
z korespondence a dokumentü zachovan9ch v jejich soukromém archivu autorka prezentuje
veirni pfehledné, srozumitelnë a v 1ogickch souvislostech. Práce je rozélenéna do osmi ëástI
krátkého üvodu a esti kapitol o rozsahu zbruba 10-12 stran textu a struéného závéreéného
shrnuti a zhodnoceni doplnéného o seznamy vyuitch pramenu, doporuéené sekundámI
literatury a o krátkou pii1ohu obsahujIcI konkrétnI dokurnenty vztahujIci se k textu práce.
Na poéátku práce autorka na základë literatury pfehledne surnarizuje vQvoj pováleéné
komunistické politiku vüéi venkovu, zab’vá se struénè poèátky kolektivizace v roce 1949 a
následnmi zrnënarni v politice komunistického reimu vüéi selskému stavu. V dalIch
kapitolách se vénuje zakiadnIm informacim o okresu Polika a jeho politickrn, sociUnirn i
ekonomickm zv1átnostern, situaci p0 volbách v roce 1948 a pokusôm komunistické moci o
oslabeni cirkevni autority na venkové. (V tomto poslednIm pfipadé uréité souhiasIm se
snahou autorky tuto problematiku take zrninit, ale piece jen bych doporuèil souvislosti tohoto
dIléiho tématu s hlavnIm térnatem práce zetelnéji zdüraznit, protoe viceméné mechanické
piipojenI dvou konkrétnIch piIpadu do dane popisné kapitoly vénované jinm vécern
nepisobi v kontextu práce zcela organicky.)
Ve tvrté éásti práce se autorka konkrétné vénuje problematice tzv. Akce K (kulak),
jejim prübèhem, fázemi, zpüsoby likvidace soukromch zemédé1ci, potIemi pi realizaci
-

zámrt akce a poëty vysIdlench soukromch zemëdélcii. Da1I kapitola je vènována osudiim
rodiny Pynch, které konkrétnë dokurnentujI prübéh, metody a následky tzv. rozkulaovánI.
V následujIcIch kapitolách se autorka vnuje problematice pritbèhu procesu kolektivizace,
kter konkrétnè dokládá na okolnostech a prübëhu vzniku JZD Modfec a JZD Poli&a.
Kolektivizaci a jejImi následky se zabvá i konkrétnë
na ptIbéhu Jaromira Krytofa.
Celkové roz1oeni kapitol püsobi promylenè a zpracovánI podává pornérné ceIistv’ vs1edn
obraz pomérné s1oité a komplikované ternatiky.
Jazyková üroveñ práce je celkové dobrá, co se take pozitivnë projevuje na celkovérn
v3s1edku, v detailech autorka moná nëkdy pod vlivem üednIch textü astëji pouIvá
pasivnIch tvari. AktivnI konstrnkce by text oivily. Autorka se asto vyuivá odkazü na
zkournané archivnI dokumenty ëi na svij rozhovor s parnétnIky, ale v obou pfIpadech by jisté
bylo moné astéji vyuIt i pNmch citacI z pouitch pIsemnch dokumentii éi ze záznamu
slov pamétnikü. Jedna éi dye véty v textu navic by uëinily text práce p1astiCtèjIm.
DoninIvárn Se, e Lucie Novotná prokázala dobr9 a solidnI pfehled o 1iteratuIe ke
zvolenému térnatu, svoji práci podloi1a i dak1adnou praci s prameny. Take vyuiti rozhovorü
s pamétniky práci velmi obohatilo. Térna, které si autorka zvolila, je, jak autorka sama
podotká, veirni aktuálnI. Jeji podáni problematiky je podnétné, péknë a srozumitelné podané.
Práce take splñuje podstatné obsahové a formálnI poadavky a doporui1 bych ji k obhajobé.
Domnivám Se, e ji ize hodnotit jako vbornou.
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