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Posudek vedoucího 

Eva Benetková napsala teoreticko-empirickou diplomovou práci v oboru historická 

sociologie s názvem „Disent po roce 1989, Využití teorie změny habitu Pierra 

Bourdieu na příkladu vybraných organizací postdisent“.  

Práce čítá 80 stran, zahrnuje bohatý poznámkový aparát, abstrakty, obsah, úvod, 

čtyři časti,  závěr, seznam literatury a zdrojů (5 stran) a čtyři přílohy.  Práce odpovídá 

formálním požadavkům kladeným na diplomové práce. Seznam rozhovorů a datum 

jejich uskutečnění bylo zařazeno mezi zdroje. 

Eva Benetková koncipovala práci tak, že nejdříve postulovala koncepty post-disentu 

a jejich výzkumu, a v případě klíčových výzkumných otázek presentovala metodologii 

výzkumu v empirické části. Autorka končí analýzou organizací post-disentu s 

využitím konceptu Pierra Bourdieua. 

Žijeme všichni v postkomunismu, tvrdí F. Furet, francouzský myslitel. Ale žijeme také 

zároveň, v nějaké míře, v post-disentu? Na tutou otázku, legitimní, a zvlášť legitimní 

na FHS, se Eva Benetková snaží odpovědět. Ve své práci se snaží « nahlédnout do 

světa postdisentu a přispět k pochopení toho, zda a v jaké podobě je dědictví disentu 

ve společnosti přítomné i po roce 1989. » (str. 8). Pro toto pochopeni se autorka 

rozhodla používat teorie Pierra Bourdieu, a to z přesvědčivých důvodů za účelem 

zachycení této skutečnosti. 

 

V první části studuje « disent po disentu », tj. post-disent. Proto je nucena pochopit, 

jak je definován disent v Čechách. Má bohaté odkazy na vědeckou literaturu, a proto 

mohou odkazy na wikipedii působit překvapivě. Avšak protože studuje sociální 

pochopení tohoto pojmu, je to pochopitelné, byť možná nedostatečně vysvětlené. 

Autorka odkazuje na některé definice pojmu post-disentu od sociologů či samotných 

aktérů/myslitelů. Zajímavý je pokus konfrontovat teorie tranzitologicky s analýzou 

ulohy post-disentu na onu transformaci. Autorka pak presentuje metody analýzy post-

disentu. Pokud jde o měkký materiál, není to tak jednoduché, což nás vede k otázce, 

jak to lepé zachytit.  

Autorka pro porozumění disentu předpokládá nejprve v metodologii, že jde o sociální 

konstrukt a sociální identitu, která má své instituce ve společnosti. Na konci práce se 



ukazuje, že jde též o interiorizované normy, takže se týkají také každého post-

disenta. Svou práci autorka začíná analýzou těchto institucí, pročež si vybrala 4:  

Nadace Charty 77, Knihovna Václava Havla, časopis Babylon a knihovnu Libri 

prohibiti. Empirický výzkum je založen na kvalitativní výzkumné strategii (p.26). 

Metodou sběru dat je „kombinace analýzy dokumentů a polostrukturovaných 

rozhovorů” (p26). Osoby zvolené pro rohovory jsou klíčovými aktéry a u některých z 

nich je, jak známo, težké získat rozhovou. Jsou to Božena Jirků (ředitelka Nadace 

Charty 77), Petr Placák (šéfredaktor revue Babylon), Michael Žantovský (ředitel 

Knihovny Václava Havla a Jiří Gruntorád (ředitel Libri prohibiti). Každý rozhovor má 

60 minut, což v celku dává jen kolem 240 min. rozhovoru. Ale doplněno s analýzou 

dokumentů těchto institucí, výzkum je legitimní.  

V empirické části se autorka snaží odpovědět na tři typy otázek, aby popsala 

propojení světa disentu a dané instituce - když Nadace charta 77 zdůrazňuje 

„občanské zásady a lidskou solidaritu (str.36)”, anebo i knihovna Vaclava Havla („s 

cílem aktuálně reflektovat společenské dění a přispívat k rozvoji občanské 

společnosti“ (str.48)), je vidět spolecenské propojení, a umelecké u Babylonu či 

samozřejmě v přístupném archivu knihovny samizdatu Libri prohibiti. 

V pośledni části se diplomantka snaží navázat na koncepty Pierra Bourdieu, aby 

pochopila tyto jevy. Soustředí se na v Čechách velmi známí koncept habitu a na 

méně známou teorii možnosti změni habitu (konverze, hystereze). Zde se autorka 

snaží pochopit, jak jsou některé instituce schopné konverze svého dědictví (kapitálu), 

když u jiných zůstává habitus v nových podmínkách nepřizpůsoben...  

Práce je hodně ambiciózní. Kritický a teoretický aparát otevírá dveře pro prohloubení 

výzkumu právě tímto směrem. Proto, i přes pár typografických chyb, hodnotím práci 

jako výbornou.  

 

Mé otázky na obhajobu: 

1/ Jsou tyto instituce opravdu anachronické, nebo hrají nějakou ne iluzorní úlohu v 

strukturování symbolických systémů alespoň v části české společnosti?  

2/ Věříte, že tyto instituce zmizí jako dinosauři, nebo spíše, že se udrží či se dokonce 

stanou dlouhodobě součástí českého institucionálního spektra?  


