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Recenze diplomové práce paní Jany Kovářové 

 

PRŮBĚH KOLEKTIVIZACE NA OKRESE PRACHATICE,  

LHENICKO – JZD LHENICE 

 

Téma – prozatím bohužel poměrně neobvyklé –, které si autorka pro svoji diplomovou 

práci zvolila, bezpochyby náleží k těm nejdramatičtějším v novodobých československých 

dějinách. Nástup komunistů k moci, jenž vyvrcholil pučem v únoru 1948, měl dramatické 

pokračování v totální změně Československé republiky v sovětskou kolonii. V zemědělství se 

radikální zavádění sovětských metod, a to v míře neobvyklé v dalších, komunisty ovládaných 

zemích, odrazilo neobyčejně dramaticky. Tyto změny se ani zdaleka neodehrávaly toliko na 

centrální úrovni, nýbrž v rozličných podobách v jednotlivých oblastech tehdejší 

Československé republiky. A právě na regionální úrovni nejsou tyto významné události často 

ani zdokumentovány, natož odborně zpracovány. I z tohoto hlediska je práce paní Kovářové 

zajímavá a přínosná. Diplomantka se v ní opírá o odbornou literaturu, prameny archívní 

povahy, dobový tisk i komunistické spisky o kolektivizaci zemědělství, obecní kroniky i 

relevantní internetové zdroje. 

Předkládaná diplomová práce zahrnuje včetně úvodu, závěru, seznamu literatury a 

pramenů a seznamu příloh osmdesát stran stran a je členěna do osmi kapitol. Vlastnímu 

tématu, tedy kolektivizaci v obci Lhenice (i se stručným přehledem dějin obce) a zakládání 

JZD v oblasti Lhenicka se autorka věnuje od šesté kapitoly. Problém nutnosti vysvětlit 

obecněji některé události a dát je do souvislostí s procesy probíhajícími v komunizovaném 

Československu se diplomantka pokusila vyřešit tradičně, a sice předsunutím celostátní 

problematiky před části věnované zkoumanému regionu. Zde stojí za zmínku například 

zachycení komunistické legislativy ospravedlňující rozkrádání zemědělského majetku či 

„charakteristika selského stavu po druhé světové válce“. Zajímavou sondu představuje i líčení 

jednotlivých vln kolektivizace. 

Výběr i zpracování příloh více než vhodně doplňuje textovou část práce. Výběr i 

zpracování příloh vhodně doplňuje textovou část práce. Seznam příloh by však měl být 

zařazen do obsahu. 

Diplomovou práci paní Jany Kovářové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji 

jako výbornou. 
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