Posudek školitele na magisterskou práci Bc. Lukáše Beka: Proměny života a vnímání politické
moci v obci Sudoměřice mezi II. světovou válkou a návratem kapitalismu. Praha, UK FHS,
Pracoviště OH-SD 2020, 101 stran plus přílohy
Autor magisterské diplomové práce se rozhodl zúročit své odborné znalosti získané
v průběhu studia výběrem tématu, k němuž ho pojí osobní vztah díky nabytým rodinným
vazbám. Tématem diplomové práce se staly dějiny jedné z jihomoravských (resp. moravskoslováckých) obcí se zaměřením na poměrně dlouhé období od druhé světové války do
devadesátých let minulého století. Výběr tématu z pomezí sociálně-kulturních dějin, orální
historie, mikrohistorie a dějin regionálních je podle mého osudu třeba ocenit, neboť pomyslná
„laboratoř malých dějin“ totiž dokáže „nastavit zrcadlo“ řadě tuzemských historiografických
zpracování z oblasti soudobých dějin, které sice nabízejí lákavou paletu teoretickometodologických konceptů a hypotéz, ovšem v řadě případů již jejich autorkám a autorům
nezbývá příliš badatelské energie a prostoru je náležitě konfrontovat a „ověřit“ pramennou
materií. Navzdory relativně malému počtu obyvatel a velikosti zkoumané obce je si autor
zároveň vědom složitosti a šíře výzkumu dané problematiky a proto se soustřeďuje pouze na
určitý historický aspekt, kterým je zkoumání „moci“ (v pojetí Maxe Webera) a veřejněpolitického dění, resp. její vnímání obyvateli obce v orálněhistorických rozhovorech. Tento
koncept se mi jeví na této úrovni jako velmi inovativní a podnětný.
Ke zhodnocení pramenné základny je možné uvést, že ta se opírá a těží především
z bohatství vlastnoručně natočených orálněhistorických svědectví (natočených s celkem
třinácti narátory a narátorkami). Dále se pak autor své analýzy rozhovorů snaží obohatit o
výzkum v dostupných archivních zdrojích (především pak MNV a také místní kroniky),
uložené v SOkA v Hodoníně a při analýze politicko-ideového profilu obyvatel obce vychází
také z elektronických zdrojů (včetně např. výsledků voleb, nebo výzkumů veřejného mínění).
Obecně se shromážděný pramenný materiál jeví jako relevantní a pro stanovený záměr práce
naprosto dostačující.
Pokud se týká využité odborné literatury, pak je pak je možné konstatovat, že autor
těžil z relativně široké škály titulů z oblasti historiografie moderních a soudobých českých a
čs. dějin, případně pak i dějin regionálních, ale také titulů metodologických (zejména
k problematice paměti, orální historie a právě zkoumaného konceptu „moci“). Vzhledem
k formátu a charakteru práce se tento výčet jeví jako dostačující, byť by bylo možné dále
odkázat např. na některé tematicky podobně laděné práce kvalifikační. A literaturou autor
pracuje velice citlivě a zároveň účelně a debaty s autory a autorkami, kteří se zabývají
podobnými tématy, většinou vede autor zejména v poznámkách pod čarou, což nepůsobí nijak
rušivým dojmem, ba naopak práci (a její samotné čtení) velmi zpřehledňuje.
Samotná struktura práce nese znaky dlouhodobého promýšlení tématu autorem a i
samotné autorovi analýzy a interpretace působí velmi vyzrálým a objektivizujícím dojmem.
Vedle teoretické části, kde autor charakterizuje svá východiska a postupy s využitím orální
historie a také konceptu kolektivní paměti se jednotlivé podkapitoly empirické části dotýkají
nejdůležitějších aspektů vzpomínek narátorů, na nichž je možné uchopit téma pojímání
„moci“. Jak už sám autor v úvodu podotýká, spíše sleduje jakým způsobem lidé „na politiku
vzpomínají“, ale „proč na ni nevzpomínají“ a „jakým způsobem se v jejich vzpomínkách
jinak projevuje, což je způsob, jak jsem již podotkl výše, dle mého soudu velmi inovativní a
plně v souladu s dobrými standarty orálněhistorické interpretace. Do diskuze bych chtěl proto
položit dvě otázky. Jednak jakým způsobem by se dalo ubírat na další cestě při „mikro“ (a
zároveň i „makro“) výzkumu dějin sledované obce? A dále, zdali se setkal při svém bádání se
specifickou skupinnou „kovo-zemědělců“ (kteří mj. sehrávali výraznou roli v procesu
kolektivizace) a jak by jejich roli v životě obce a vztahu ke sledovanému tématu hodnotil?

Po formální stránce je jedná o relativně nadstandardně zpracované dílo zpracované
velmi čtivým a srozumitelným jazykem, přičemž na celém textu je znát, že autor je zvyklý ze
své profese každodenně pracovat s textem a písemně argumentovat. I navzdory autorově
jazykově-odborné zkušenosti se přesto v textu nachází některé překlepy, které však (naštěstí)
pro výsledně vyznění práce snižují dojem zcela marginálně.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a v případě zdárné obhajoby ji navrhuji
hodnocení známkou 1 (výborně).
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