
Posudek oponenta na diplomovou práci Josefa Patočky Odborové svazy: opora fosilní ekonomiky, 

nebo subjekt sociálně-ekologické transformace? 

Kolega Patočka prezentuje práci, která je přesvědčivým výsledkem odborného zájmu. Autor vychází 

z reflektované osobní zkušenosti a zároveň z obsáhlé a suverénně zpracované literatury k tématu, 

právě tak jako z vlastního výzkumu. Práce tak právě tak plasticky uvádí do možností různých vztahů 

odborů k ekologické problematice, jako prezentuje zdroje toho, proč v českém kontextu jsou tato 

uchopení převážně omezená na snahu odborů zbavit české pracující „levné práce“, aniž by 

zpochybnili druhý aspekt české integrace do mezinárodního kapitalismu, tedy „levnou přírodu“, či 

dokonce na její úkor.  

Je vlastně trochu smutné, že tak podstatné téma zpracovávají dlouhodobě v českém kontextu jen 

diplomové práce, bez ohledu na to, že neobyčejně kvalitní. Autor sám se hlásí k tomu, že jeho práce 

je svého druhu „pokračováním“ práce Jirkovské (2014); jako druhdy oponent jejího textu musím říct, 

že je více než důstojným pokračovatelem tohoto stimulujícího textu.  

Práce je pozoruhodná z mnoha důvodů. Mám-li zdůraznit některé pozitiva, je to především: 

1. Autorova orientace v literatuře, nebo přesněji řeceno v literaturách k řadě souvisejících 

témat, schopnost velmi pregnantně shrnout jejich obsah a vztáhnout je k diskutované 

problematice; 

2. schopnost koncepčně politicky myslet a vztahovat poznatky různých oborů k vlastnímu 

myšlení – příkladem budiž naznačené uchopení českých poválečných dějin jako konfliktu 

mezi radikální demokracií a technokracií, které poměrně odvážně profiluje svou konfrontací 

nových výzkumů Kopečka a Sommera s dějinami českých odborů; 

3. výstižné pojmenování základního rámce české integrace do globálního/evropského 

kapitalismu jako „levné práce“ a „levné přírody“. Myslím, že tento vhled by měl autor rozvést 

přinejmenším formou politického eseje – měl by myslím šanci stát se jedním z klíčových 

příspěvků k debatě o environmentální problematice v Česku, znamenalo by to ale ještě 

hodně práce (viz níže).  

4. zachycení a interpretace některých pozoruhodných postřehů odborářů, ať už se týkají 

dynamiky vztahů mezi pracujícími a jejich firmou a pro někoho možná překvapivých možností 

identifikace s ní (s. 72), dynamiky vztahů českých odborů k jejich západním sesterským 

organizacím a environmentálně vstřícným deklaracím v celkovém kontextu semiperiferní 

integrace českého kapitalismu do EU (s. 74-81), nebo ambivalentního vztahu českých 

odborařů ke státu, od nějž mají poměrně vysoká očekávání, ale zároveň jsou velmi skeptičtí 

vůči reálným možnostem jeho české podoby (různě v práci, viz zejména 72-74, 80-81 a 85). I 

tyto závěry by si zasloužily nějakou formu publikace.  

Jakožto oponent bych se měl soustředit především na problematické a slabší stránky práce. Při jejich 

popisu si ovšem neustále uvědomuji, že by bylo vesměs adekvátní je vytýkat spíše odbornému článku 

nebo disertaci. Měly by tedy sloužit spíše jako zpětná vazba autorovi než jako plně adekvátní námitky 

vůči diplomové práci: 

1. V teoretickém rámci práce autor osvědčuje značnou znalost literatury týkající se vztahů 

odborů a environmentální problematiky. Problém spočívá v tom, že většina popsaných 

přístupů se týká západní Evropy a severní Ameriky, případně ještě Latinské Ameriky. To je 

jistě užitečné, chybí ale hlubší konceptualizace středoevropského regionu, do nějž ČR patří 

(jak se koneckonců projevuje nejen ve statistikách, ale i v postojích ke klimatické politice 

v EU) a jeho semiperiferní pozice a toho, jak se projevuje na vztahu odborů a klimatu. Jakkoli 

autor později ve své analýze epizodně pracuje zejména s maďarským a místy též polským 



případem, nevede jej to k nějaké hlubší formulaci rámce v tomto kontextu, a tak je jeho 

práce do značné míry další případovou studií na téma „západní normalita a Česko“.   

2. Není zcela jasné, jak autor pracuje s rozhovory, jakým způsobem je analyzuje. Pasáže bohatě 

zdrojované literaturou prostě v nějakém momentě vystřídají pasáže hodně citující zkoumané 

aktéry. Podobně jako před lety Jirkovská pracuje s kritickou diskurzivní analýzou pouze na 

základě Benešovy kapitoly v Drulákově učebnici, což je málo. Na rozdíl od Jirkovské se je 

schopen ubránit chybě v podobě projekce z literatury předem odvozených schémat do 

diskurzu odborářů, ovšem za povážlivou cenu: jeho analýzu v podstatě nelze pokládat za 

rekonstrukci diskurzu, neproniká do žádných hlubších struktur za myšlením odborářů a jejich 

jazykem, prostě vcelku kultivovaně shrnuje a převážně popisným způsobem prezentuje jejich 

postoje a zkušenosti. Myslím, že to je naprosto legitimní způsob výzkumu a jeho výsledky 

jsou, jak jsem již uvedl výše, důležité a pozoruhodné, nejde ale podle mého názoru o analýzu 

diskurzu. Problémem také je, že množství rozhovorů neumožňuje pokládat výzkum za 

v žádném smyslu reprezentativní, nicméně si zároveň uvědomuji, že bylo asi maximální pro 

takto pojatý výzkum v rámci diplomové práce, větší množství už by bylo v rámci pouze 

studentské práce bez výzkumné podpory stěží zvládnutelné.  

3. Autor velmi precizně pracuje s literaturou, s obdivuhodným přehledem zdrojuje i vcelku 

okrajové součásti své argumentace. Proto trochu zamrzí, že svou klíčovou analytickou mřížku 

„levné přírody – levné práce“ představuje relativně stručně, s omezeným množstvím odkazů 

na literaturu a bez hlubšího rozboru a propracování (s. 49-50). Vlastně ani nevíme, zda jde o 

autorovu myšlenku, zda vznikla v nějakém dialogu s literaturou a podobně. Což je velká 

škoda, protože se jedná o výstižné pojmenování, které by zasloužilo rozvést a má podle mého 

názoru potenciál výrazně přispět do debaty (a to i přes jisté problematické aspekty: jeho 

politické užití může navozovat představu, že kýženým cílem by měla být příroda „drahá“, 

tedy dobře tržně oceňovaná a devastovaná jen za řádnou finanční kompenzaci, což jistě není 

autorova představa).  

4. V několika málo případech se mi zdá, že autora opouští jeho analytická brilance a sklouzává 

k závěrům, které jsou spíš schematické. Takovým případem je podle mého názoru jeho 

analýza „demokratického deficitu“ v odborech a převahy dlouhodobého vedení, kde autor 

kritizuje nedostatek kontroly zdola (s. 84-5) – aniž by zohlednil, zda „dole“ existuje nějaká 

možnost a vůle ke kontrole, jinými slovy, aniž by vzal v potaz značnou míru pasivity členské 

základny, která je jedním ze základních rysů a problémů českého odborového hnutí.  

5. Některé pasáže jsou poněkud příliš ovlivněny jedním zdrojem, např. zpracování českých dějin 

odborů, je nicméně pravda, že literatury k tomuto tématu je málo, je roztříštěna do spíše 

dílčích studií a nešlo o autorovo hlavní téma. 

6. V pasáži na s. 48-9 si lze klást otázku, zda se autor nedopouští jakési retrospektivní 

démonizace Václava Klause, když připomíná jeho výzvu k manažerskému řízení podniků a ne 

už to, že v dané době kladl důraz na roli odborů ve mzdových bojích. 

Jak jsem již napsal, většina těchto výhrad nemění nic na mém přesvědčení, že před sebou máme 

velmi zralou a pozoruhodnou práci, která nejen dokazuje orientaci v tématu, ale také přináší některé 

pozoruhodné závěry, které mají potenciál obohatit českou veřejnou debatu na klíčové současné 

téma. Navrhuji hodnotit práci známkou výborně.  

 

23. ledna 2020        Ondřej Slačálek 


