
Posudek na diplomovou práci, Bc. Markéta Burman? Dělníci autorského práva. Agentura DILIA 

v období tzv. normalizace ve vzpomínkách tehdejších zaměstnanců, 131 s. 

 

Markéta Burman po celé studium vykazovala nadprůměrný zájem o náš obor, a to jak o soudobé 

dějiny, tak i orální historii. Nepochyboval jsem, že napíše dobrou práci, ale podle mého soudu 

nenapsala práci dobrou, ale práci výtečnou, kompaktní, v kontextu historickém a s množstvím 

teoretických a v textu aplikovaných poznatků.  

Přitom po přečtení obsahu diplomová práce jsem zprvu usoudil, že nevykazuje nic více a nic méně 

než postupovou práci zaměřenou na jeden podnik. Takových jsme měli již na oboru více. Zajímavější 

je pak zjištění, že o DILII nejsou zatím žádné odborné práce publikovány, i takové diplomky jsme na 

našem oboru měli. Co ale oponenta a vyučujícího potěšilo, je vyzrálost autorky v přístupu, 

k metodám, pokora k tématu i ke své vlastní osobě. Podařilo se jí, zcela jistě i za podpory školitelky 

napsat diplomovou práci, která se bude moci prezentovat dalším studentům oboru jako příklad, jak 

by měla postupová práce vypadat. 

Na počátku kladně hodnotím, že M. Burman využila stejně archivních zdrojů jako orální historie, která 

se v jejím pojetí skutečně přibližuje nebo přesněji je orální historií; nepřináší rozhovory, jen jako 

doplněk písemným pramenům. Velice oceňuji, že se autorka snažila nahrát vždy dva rozhovory, 

zvláštní, že něco z hlediska metody tak normálního, něco, co na oboru vyučuji, zmiňuji, ale je 

pravdou, že u čím dále více diplomových prací se potkáváme s předem strukturovanými rozhovory, 

které jsou naplánovány dopředu před vlastním vedením rozhovorů. M. Burman, podobně jako 

například my v současném projektu řeší vlastní postavení insidera, sama v agentuře kdysi pracovala. 

Její pozice přináší pozitiva a omezení, na které upozorňuje a kterou všichni vyučující na OH – SD 

z vlastní praxe známe. Líbí se mi myšlenka, kdy autorka připomíná, že i sama patřila do soukolí 

„normalizačního“ stroje. Oponent práce ve svých úvahách i při psaní „plave ve stejných proudech“ a 

ví, že vyrovnání se s vlastní minulostí je předpokladem psaní něčeho tak fyzického, jako soudobá 

historie.  

Metodická část je napsána výborně, nechybí výběr narátorů, realizace rozhovorů atd. včetně 

zamyšlení nad problematikou genderu, resp. sociálního postavení.  

Historická část je možná sepsána standardně, pokud jde o vlastní historii DILIE, a větší „vychytávky“ 

v textu naleznou spíše „fajnšmekři“, přesto je historie podniku přehlednou sondou, kde se čtenář 

dozví potřebné reálie. Co vyzdvihuji je zapuštění rozhovorů i do historického úvodu i tento postup 

pak napomáhá tomu, že se kapitola lehce čte. 

Oceňuji podkapitolu Ředitelé a jejich doba. Na malém prostoru se podařilo překvapivě plasticky 

vystihnout možnost/nemožnost řídit podnik v rámci socialistického managmentu, ukázat změny 

v různých obdobích především tzv. normalizace. Orální historie pomohla přiblížit se i k jistému 

psychologizujícímu portrétu jednotlivých ředitelů. Nečernobílý obraz je pak nejlépe patrný u L. Ládka. 

Snad jen na tomto místě otázka k diplomantce, proč je medailonek Karla Boušky o poznání kratší než 

u ostatních? Měla autorka méně pramenů? Bylo to nevýrazností osoby ředitele? Byla to nevýraznost 

doby, po znormalizování podniku v 1. pol. 70 let?  

Oproti rozborům ředitelů a jejich doby je pak postavena stěžejní kapitola Dělníci autorského práva. 

Nemá smysl obracet se k jednotlivým zjištěním, pokud oponent nemá výhrady, ty oponent nemá, a 

naopak z vlastní praxe si je dobře vědom, jak je těžké psát o každodennosti lidí, třeba dělníků 

autorského práva, a přitom neustrnout v prázdných formulích, zároveň přinést nové poznatky. Psát o 



každodennosti je nejobtížnější součást výzkumu soudobých dějin a podobnými pracemi zaplňujeme 

pomyslnou mozaiku dalšími a dalšími kamínky. Samozřejmě, že se dala každodennost zkoumat i 

z mnoha dalších úhlů, ale diplomová práce má své omezení rozsahu a je jen a jen na 

autorovi/autorce, která témata vyzdvihne jako stěžejní a vysvětlí, proč tak učinila. 

 

Práci M. Burman hodnotím známkou výborně. Úsilí při studiu autorka vrchovatě zúročila. Sepsala 

přínosnou diplomovou práci, a to jak po stránce metodologické, tak i po stránce obsahové, a navíc 

kultivovaným jazykem. Autorce přeji mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, 16. 1. 2019    prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 

 


