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Záměrem předkládané bakalářské práce je pokus o (re)konstrukci průběhu exploze 

Dělnického domu (místního centra kulturních a společenských aktivit) v Rakovníku, k němuž 

došlo v noci z 5. na 6. února 1985. Autorka se ve své regionálně zaměřené případové studii 

nicméně zaměřuje nejen na okolnosti a průběh samotného výbuchu, ale také na jeho obraz(y) 

v pamětnické reflexi rakovnických obyvatel (přímých i nepřímých aktérů zkoumané události), 

přičemž v obou případech využívá neobyčejně pestrou paletu pramenů od klasických 

archivních materiálů (různé provenience), přes obrazové záznamy a dobový tisk až po 

polostrukturované rozhovory.  

Zvolené téma z oblasti regionálních dějin lze bezesporu považovat za zajímavé a 

originální. Autorka se navíc do výzkumu pustila s velkým nadšením a při psaní ve velké míře 

zužitkovala své zkušenosti z novinářské praxe. Z výsledného textu je tak patrné využití 

přístupů, které lze zařadit do oblasti investigativní žurnalistiky. Historické ,,řemeslo“ je proto 

v pojetí autorky (s vědomím určitého zjednodušení) blízké spíše detektivní práci, jejímž cílem 

je krok za krokem (re)konstruovat kauzalitu události.  

V této souvislosti je hned na úvod třeba konstatovat, že při psaní práce došlo 

k určitému metodologickému posunu. Od původně zamýšlené narativně interpretativní sondy 

se totiž autorka postupně částečně odklonila a to směrem k pozitivisticky laděné práci 

rankovského pojetí (tj. popisu toho ,,jak se to seběhlo“). Výsledný text se nicméně pohybuje 

kdesi na pomezí mezi oběma přístupy, jakkoliv jeho deskriptivní složka a důraz na fakticitu 

(či spíše logiku) převažuje. Práci by proto zřejmě prospěl trochu jiný název, který by více 

akcentoval, že se jedná spíše o popis zkoumané události, než o její interpretaci (jakkoliv 

v textu nalezneme obojí). 

Struktura práce byla po formální stránce zvolena správně. Po úvodu, v němž autorka 

reflektuje svoji badatelskou pozici následuje podrobná metodologická část (jejíž součástí je 

také charakteristika použitých pramenů a získaných rozhovorů). Těžiště práce pak tvoří 
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empirická část, která respektuje chronologii zkoumané události v deduktivním pojetí (tj. 

kontext události, její průběh, následky, pátrání po příčinách a reflexe).  

V metodologické části studentka nejprve představuje zvolenou metodu, kritéria výběru 

respondentů, použité prameny, sběr dat a ve stručnosti také nastiňuje analytické (obsahová 

analýza), včetně etických otázek výzkumu (otázka informovaného souhlasu, anonymizace 

narátorů apod.). Na tomto místě je třeba uvést, že byť autorka pracuje primárně s orálně-

historickou literaturou, jedná se pouze o přiznanou inspiraci, nikoliv o orální historie 

v pravém slova smyslu. Ve skutečnosti využívá spíše metodu kvalitativního rozhovoru 

s návodem, který přejímá z orální historie především důraz na etické aspekty výzkumu. 

Celkem se autorce podařilo pořídit polostrukturovaná interview s úctyhodným počtem 16 

pamětníků a pamětnic s různým vztahem ke zkoumané události (zaměstnanci Dělnického 

domu, obyvatelé přilehlých domů, zasahující hasiči a policisté atd.). Vedle terénního 

výzkumu však studentka opírá svou práci také o kritickou analýzu dalších materiálů (archivní 

prameny, odborná literatura, dobový tisk a média), s nimiž získané narativní reflexe dále 

komparuje. Nutno říci, že heuristice věnovala velkou pozornost a pro získaní všech možných 

zdrojů byla ochotna vynaložit i značné finanční prostředky, což opět svědčí o jejím zápalu pro 

zvolené výzkumné téma. 

Oceňuji také skutečnost, že autorka v rámci práce reflektuje, vedle zkušeností a 

problémů spojených s terénním výzkumem (problematika komunikace s narátory) i svou 

vlastní badatelskou pozici. Sama je totiž novinářkou v místním periodiku, což v některých 

ohledech její výzkum komplikovalo, zatímco v jiných bylo naopak ku prospěchu. 

V empirické části se autorka věnuje již samotné analýze a interpretaci pořízených 

rozhovorů a získaných pramenů, přičemž témata práce jsou řazena chronologicky do čtyř 

podkapitol. Všechny lze hodnotit jako zdařilé a v každé také studentka kombinuje různé typy 

pramenů, přičemž jeden z nich zpravidla převažuje. První podkapitola má povahu 

kontextuálního úvodu a seznamuje čtenáře s významem a historií Dělnického domu. V této 

části autorka čerpá především z odborné literatury a dobového tisku. Druhá podkapitolu je 

věnována průběhu samotného výbuchu, při jejím psaní autorka uplatnila zejména archivní 

prameny. V dalších podkapitolách pak převažují prameny narativní povahy, tj. informace 

z rozhovorů, doplněné o zprávy dobových médií. V interpretativní rovině pak vynikají 

zejména podkapitoly věnované samotné události (3. 2.) a její reflexi (3. 4.).  
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Závěry výzkumu možná nelze – s ohledem na převažující pozitivistický přístup – 

považovat za až tak překvapivé, přesto významným způsobem rozvíjí a zpřesňují dosavadní 

poznání o výbuchu a jeho okolnostech. Především však ale předkládaná práce svědčí o 

zvládnutí metodologie historického výzkumu, heuristice a schopnosti kritické analýzy 

pramenů různorodé povahy. 

V rozpravě bych studentku požádal (v návaznosti na Závěr její práce) o rozvinutí a 

zdůvodnění její teze, že výbuch Dělnického domu lze považovat za regionální událost 

zapsanou v kolektivní paměti místních obyvatel, protože po přečtení práce se zdá, že je to 

spíše autorčino přání, než ,,objektivní“ fakt (ve veřejném prostoru začala být událost 

připomínána teprve nedávno, uváděné příklady spíše vytváří dojem, že existuje marginální 

skupina místních, jejímž cílem je tuto událost připomínat a znovu dostat do povědomí 

obyvatel). V tomto ohledu by autorce pomohlo, pokud by využila metodologii ,,smíšeného“ 

výzkumu a komparovala informace získané z rozhovorů s kvantitativním šetření v podobě 

dotazníků (distribuovaných např. prostřednictvím regionálním periodiku, v němž sama 

působí). 

I přes některé výše uvedené nedostatky se podle mého názoru jedná o text, který po 

obsahové i formální stránce splňuje všechny stanovené požadavky na závěrečnou kvalifikační 

práci bakalářského stupně a je cenným příspěvkem k problematice regionálních dějin. 

Autorka prokázala, že je schopna navrhnout vlastní (kvalitativní) výzkum, samostatně 

pracovat v terénu a získané prameny různorodé povahy také adekvátně zanalyzovat. 

Bakalářskou práci kolegyně Barbory Vaicové proto doporučuji k obhajobě a 

navrhuji její hodnocení známkou 1 (,,výborně“). 

 

V Praze, dne 8. 6. 2019 

 

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. 


