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Posudek: Problematika Sudet je stále zajímavým a dodnes ožehavým tématem. 
Osidlování pohraničí po válce novým obyvatelstvem a jejich následné začleňování  
do místní společnosti je tématem diplomové práce Aleny Plíhalové. Hlavním 
vodítkem její diplomové práce je kronika obce Větrov, o které práce pojednává. 
Audiokniha, kterou autorka namluvila, nás uvádí do místních poválečných poměrů. 
Na konkrétním případě jedné obce, tak můžeme slyšet, jak postupně komunisti 
získali moc nad vším, co patřilo do života lidí. Jak přicházeli o svůj majetek v rámci 
kolektivizace, jak decimovali občanské kulturní aktivity, které byly zrovna v Sudetech 
důležité pro vzájemné seznamování nově příchozích obyvatel. Lidé postupně ztráceli 
zájem o vše, co se týče lidových tradic a zvyků. Zákazy nejrůznějších spolků měly za 
následek strach, který se rozprostřel a zapudil přirozené setkávání lidí na různých 
slavnostech, křesťanských svátcích, tancovačkách apod. Akce spojená s pouštěním 
Aleniny audioknihy přímo v obci Větrov ukázala, že následky této decimace národa 
jsou tu zcela zřetelné dodnes. Tam, kde lidé neměli takový vztah k nově nabytému 
domovu, bez širších vazeb, se nezájem obyvatel o svou obec a jejich sousedy 
podepsal o to silněji. Připomínání si veškerých těchto faktů je velice důležité i pro 
naši současnost, kdy se kultura odsouvá na nepodstatné místo. Snaha Aleny 
prolomit tento nezájem lidí o své okolí je smělým počinem, proto, aby se něco 
změnilo a lidé si začali více zajímat o svou obec a život v ní. Práci není v rámci 
ateliéru Enviroment, co vytknout. Komplexní zpracování tématu je silnou stránkou její 
práce. A i když Alena zmiňuje, že považuje za hlavní výstup své práce namluvenou 
audioknihu, osobně považuji za nedílnou součást práce provedenou akci v obci 
Větrov, veřejné pouštění audioknihy i další její aktivity s akcí spojené. Připomínka 
zaniklých veřejných míst v obci pomocí nasprejovaných symbolů a další doprovodný 
materiál se mohou stát pro místní obyvatele zajímavým zdrojem informací. 
Samostatná audiokniha bude následně umístěna v muzeu ve Frýdlantě do stálé 
expozice, a tak Alenin počin bude nadále promlouvat k veřejnosti a nezůstane 
zapomenut v zásuvce. 
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