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Andrea Hisemová předkládá k obhajobě práci, v níž se zaměřila na některé aspekty 

života ostravských horníků před a po roce 1989, s důrazem na jejich povolání, určité 

rysy „hornické každodennosti“ a také změny, které v této profesi nastaly s demokratizací 

společnosti a transformací ekonomiky. Text má logicky zvolenou strukturu – od 

stanovení cíle práce, přes metodologická východiska, dále zachycení kontextu hornictví 

na Ostravsku v historické perspektivě až po vlastní zpracování konkrétních témat, jak 

zazněla v rozhovorech, v závěrečné kapitole. Jednotlivé části práce však trpí určitými 

nedostatky.  

Jde zejména o ne zcela přesvědčivé stanovení tematických okruhů, které mají být 

reflektovány prostřednictvím analýzy a interpretace rozhovorů. Bylo by vhodné hlavní 

cíl práce, poměrně dobře a jasně formulovaný v úvodu, rozvést do dílčích tematických 

okruhů či otázek, případně témata lépe specifikovat. Pokud například autorka klade jako 

jedno z témat otázku „propadu statusu horníka“, mělo by být uvedeno, s jakým pojetím 

statusu operuje, jaký je „výchozí status“, z jakých pramenů jej bude konstruovat 

(případně zda jej bude konstruovat na základě samotných rozhovorů) apod.; na tomto 

základě pak může zachytit samotnou proměnu statusu.  

Pokud jde o kapitolu věnovanou historickému kontextu, vzhledem k hlavnímu tématu 

práce, tedy zachytit změny související s transformací po roce 1989 (viz titul), je tento 

historický vhled příliš rozsáhlý (postihuje období zhruba od poloviny 18. století do 

současnosti), přičemž soudobé historii, jež je pro téma klíčová, autorka věnuje menší 

pozornost než jiným obdobím. 

Na druhé straně oceňuji metodologickou část textu, teoretické ukotvení výzkumu 

(koncept paměti) i samotnou realizaci rozhovorů. V metodologii (případně v úvodu 

příslušné kapitoly) naopak postrádám kritický přehled sekundární literatury, s níž 

autorka pracuje v kapitole věnované dějinám hornictví. Pokud jde o práci s literaturou, 

vzhledem k tématu bych doporučovala využít také texty z oblasti hospodářských a 

sociálních dějin, přinejmenším přehledovou publikaci Václava Průchy. Při zpracování 

historického kontextu autorka pracuje v podstatě jen s literaturou, jež se věnuje 

„uhelnému hornictví“, případně s texty z oblasti regionálních dějin. To se následně 

negativně promítá v tom, že práci/výzkumu chybí zasazení problematiky těžby 

(potažmo hornické profese) do širšího kontextu hospodářského vývoje země. Otázka 

násilné poúnorové industrializace země, preference těžkého průmyslu, v podstatě 

nezdravý poúnorový hospodářský vývoj, to jsou jen některá z témat, která pak v textu 

chybí. Přitom jsou klíčová pro interpretaci hlavní výzkumné otázky, jež se zaměřuje na 

transformaci hornického prostředí očima samotných aktérů.  



Pokud jde o rozhovory, ráda bych vyzdvihla, že se autorka držela zásad etiky výzkumu, a 

to včetně zpracování informovaného souhlasu s poskytnutím rozhovoru a zajištění 

souhlasu narátorů. Vzhledem k povaze výzkumu by bylo vhodné reflektovat také vlastní 

pozicionalitu autorky, zvláště když první z rozhovorů pořídila se svým strýcem, který 

v některých případech působil také jako gatekeeper. Navíc sama autorka připouští, že 

její příbuzenství „s jedním z aktérů mohlo ovlivnit kvalitu výzkumu.“ (s. 11) V rámci 

obhajoby proto prosím o shrnutí negativ a pozitiv příbuzenských vazeb s jedním 

z narátorů, případně skutečnosti, že i někteří další narátoři byli kontaktováni přes 

známé. Zajímají mě hlavně autorčiny závěry ohledně možného ovlivnění práce, resp. 

podoby rozhovorů. Dále bych se ráda zeptala, proč autorka přistoupila k anonymizaci 

narátorů a zda některý z nich vyjádřil přání si práci přečíst.  

Text vhodně doplňují (i oživují) krátké medailonky narátorů. Zde však rozhodně chybí 

údaj o roce (případně alespoň přibližně) narození. Zařazení do věkové kohorty je klíčové 

pro interpretační část práce, vůbec pro samotné pochopení, jak velký časový úsek 

minulosti na „hornické pozici“ mohou narátoři ve svých vzpomínkách zachytit. Toto 

prosím doplnit alespoň v rámci obhajoby. 

Závěrečná část bakalářské práce, která přináší výsledky výzkumu, je pak jen souhrnem 

přímých citací z rozhovorů, uspořádaných do určitých tematických celků. Zde mi chybí 

alespoň dílčí samostatné závěry, autorka je v podstatě jen „průvodkyní“ jednotlivými 

rozhovory. Je to podle mého názoru výsledkem ne zcela ujasněných dílčích tematických 

okruhů (proč se například v oblasti každodennosti nereflektuje více ze sociálního 

zabezpečení, stravování, zdravotnické péče apod.?) i poměrně nekriticky pojímaného 

historického kontextu. 

Z formálního i jazykového hlediska se jedná o standardní text, který však vykazuje určité 

nekonzistence i neobratné formulace. Pozitivem předkládané práce je samotná realizace 

vlastního výzkumu autorky. Výsledný text má však množství nedostatků, tudíž práci 

hodnotím v rozmezí 2–3, výsledná známka by měla odrážet posudek vedoucí a 

průběh obhajoby. 
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