
Posudek diplomové práce Pražské metro – fenomén v kontextu 

československých dějin Jiřího Buriana, Pracoviště orální historie – soudobé 

dějiny, Fakulta humanitních studií UK, 2018. 
 

Jiří Burian předkládá k obhajobě diplomovou práci, v níž navazuje na své předchozí badatelské 

aktivity a zúročuje svůj (po přečtení práce si troufám říci celoživotní) zájem o pražské metro. 

Práce má logicky vystavěnou strukturu; od reflexe široké palety nejrůznějších pramenů a 

zdrojů informací, přes metodologickou část se autor dostává k popisu dějin pražského metra, 

jež představují historický rámec pro reflexi dílčích témat. Ta jsou detailně zpracována 

v empirické části, kde čtenář najde množství zajímavostí, od problematiky pražského metra 

jako svébytného fenoménu, přes architekturu, vozy nebo třeba povodně v roce 2002 až 

k fanouškovské základně, vtipům o metru či statistikám (dílčích témat je celkem devatenáct). 

Diplomant poctivě přiznává, že diplomová práce navazuje – zvláště v teoretické části – na jeho 

práci bakalářskou, kde se podrobně věnoval jak rozboru dostupné literatury, tak historii 

pražského metra z hlediska faktografie. V části, kde popisuje pramennou základnu, toto však 

působí problémy. Například na s. 16 diplomant zmiňuje základní publikaci „Nejen čtvrtstoletí 

pražského metra“ od Pavla Fojtíka, ale neuvádí její bibliografický odkaz ani v textu, ani 

v bibliografii práce. Ta navíc není uspořádána abecedně, takže je velmi nepřehledná. Chápu, že 

není účelné opakovat informace z jiné práce, na druhou stranu je potřeba text vystavět tak, aby 

poskytoval ucelené informace (jako účelné bych v tomto případě viděla využití rozsáhlejších 

komentářů v poznámkovém aparátu a lépe zpracovanou bibliografii). V heuristické fázi pak 

také určité nepřesnosti či nejasnosti: například na s. 17 diplomant píše, že „největší bulvární 

deník Blesk informuje o pražském metru pravidelně takřka každý měsíc“, ale neuvádí, v jakém 

období, kterých let se tato informace týká, s jak rozsáhlým korpusem textů při analýze 

pracoval, atd. 

Jednou ze součástí práce je orálněhistorický výzkum, realizovaný s cílem „vybalancovat“ 

nejrůznější pramenné zdroje (s. 34). Zde mám určité výhrady k metodologii. Diplomant uvádí, 

že „zvolil základní variantu jednoho rozhovoru s každým narátorem“, přičemž se mělo jednat o 

„jeden rozhovor s vhodně zvolenými otázkami“ (s. 34). Toto tvrzení samo o sobě nepovažuji za 

problematické, problematické je zásadní upozadění životního příběhu a jeho využití jen jako 

úvodního exposé k dalším otázkám. Diplomant dále píše, že „životní příběh nepředstavoval pro 

narátory nijak důležitou věc“ (s. 42). Dovolím si tvrdit, že z velké části proto, že v takto 

uchopené realizaci rozhovorů nepředstavoval životní příběh „nijak důležitou věc“ ani pro 

diplomanta. Pět rozhovorů ze sedmi nepřesáhlo délku čtyřiceti dvou minut (nejkratší trval 20 

minut 52 sekund), dva nejrozsáhlejší rozhovory diplomant realizoval s pracovníky Archivu 

Dopravního podniku hlavního města Prahy. Rozhodně tedy nelze hovořit o výzkumu 

orálněhistorickém, ale spíše o otevřeném formátu dotazování.  

Pokud jde o empirickou část, některé z dílčích témat jsou zpracována poměrně popisně, 

s absencí hlubšího interpretačního přístupu. Na druhé straně i tyto podkapitoly mají svůj 

nezanedbatelný přínos jako zdroje informací souvisejících s „fenoménem“ pražského metra – 



typickým příkladem je popis „šotoušů“ (výraz pochází z anglického „shoot“) či slangových 

výrazů. 

Jedna ze dvou hlavních výzkumných otázek práce zní (s. 9): Jak lidé v České republice vnímají 

metro, zejména v kontextu československých dějin? Jedna z dílčích otázek (s. 41) odrážející 

tuto dimenzi výzkumu například zněla: Jaký vidíte rozdíl mezi pražským metrem za socialismu 

a dnes? Skutečnost, že pět ze sedmi narátorů/narátorek se narodilo až po roce 1980 (nejmladší 

narátorka v roce 1995), podle mého názoru zásadním způsobem limituje platnost závěrů 

diplomové práce v dané části.  

Pokud jde o druhou výzkumnou otázku (Proč je pražské metro fenomén přesahující technickou 

a dopravně praktickou podstatu svého účelu?), myslím si, že zde formulaci problému poněkud 

uškodilo „fanouškovství“ autora, z něhož přesvědčení o existenci „fenoménu“ nemalou měrou 

pramení. Vhodnější by bylo možná ptát se, jestli pražské metro je takovým fenoménem, nikoli 

tuto existenci předjímat; a zároveň se v rozhovorech zaměřit hlouběji na praktickou stránku 

této dopravní infrastruktury, její nenahraditelnost v životě města, respektive jejích obyvatel. 

S širší paletou osobních vzpomínek, zvláště starších narátorů a narátorek, by diplomant mohl 

nabídnout mnohé zajímavé závěry. Tyto výhrady však celkově nesnižují informační bohatost 

práce a její přínos k poznání pražského metra.  

Z formálního i jazykového hlediska se jedná o text standardní, hezkým doplněním jsou 

obrazové přílohy. Zde však mám výhradu k tomu, že u žádného z obrázků není uveden zdroj. 

Což je problematické zejména s ohledem na autorská práva; uvedení zdroje by však mohlo 

pomoci i hlubšímu porozumění daného zobrazení, například u obrázku č. 8 (s. 114) s mapkou 

metra „podle fantazie fanoušků“. Na druhé straně za poměrně inovativní a zajímavé považuji 

grafické znázornění „portfolia narátorů“ a „pokrytí hmotných pramenů“ z dílny samotného 

autora (s. 111). Z formálního, jazykového a stylistického hlediska se jedná o práci standardní, 

někde se bohužel autor nevyvaroval pravopisných chyb. 

Celkově je potřeba ocenit poctivost práce diplomanta, důkladnou heuristiku, uspokojivou 

aplikaci zvolené metodologie a samozřejmě hlubokou znalost dané problematiky. Celkově Jiří 

Burian přesvědčivě prokázal schopnost samostatné badatelské práce a formulace závěrů 

v podobě odborného textu.  

Vzhledem k některým výhradám uvedeným výše práci hodnotím v rozmezí 1–2, výsledná 

známka by měla odrážet posudek vedoucího a průběh obhajoby. 

 

Posudek vypracovala:  

Lenka Krátká, 15. 8. 2018 

 

 


