
Zpráva o průběhu doktorského studia Mgr. Jiřího Hoppeho 

(posudek školitele) 

Mgr. Jiří Hoppe má pro vědeckou práci v oboru moderních sociálních ale i politických 

dějin mimořádně dobré předpoklady. Poté, co absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity 
, 

Karlovy v Praze - obory čeština a dějepis, nastoupil na počátku 90. let do Ustavu pro soudobé 
'V 

dějiny AV CR. Již během magisterského studia se soustředil na problematiku 20. století. 
~ 

Absolvoval s diplomovou prací "Ceskoslovenská sociálnědemokratická strana dělnická v roce 

1938". Místo na prestižním vědecko-výzkumném pracovišti mu umožnilo zvolna rozvíjet 

oblast svého studijního zájmu tímto směrem i v dalších letech. 

První pracovní zařazení jako dokumentaristy a archiváře spravujícího pozoruhodný 

sbírkový fond soustředěný vládní Komisí pro analýzu let 1968-70 poskytlo J. Hoppemu 

průpravu v práci s nejrůznějšími typy pramenného materiálu (oral history stejně jako 

memoáry či excerpta z nejvýznamnějších domácích i zahraničních archivů a rozličnými 

způsoby shromážděné originály dobových dokumentů - písemných, ikonografických, 

audiovizuálních). Rozpracovanou a neuzavřenou dokumentaci dále třídil a katalogizoval. I 

jeho zásluhou slouží tento fond nezastupitelné badatelské hodnoty odborné veřejnosti. Prací 

dokumentaristy nabyté široké faktografické znalosti logicky přivedly J. Hoppeho k participaci 

na vydávání nejrozsáhlejší domácí edice dokumentů zabývající se tématikou soudobých dějin 

(Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970). U několika svazků uvedené 

edice se stal jedním z editorů, spoluautorů historických úvodů. Koncem 90. let J. Hoppe 

zpracoval svou první samostatnou studii. Pracovní úspěch a důvěra znamenaly převedení ze 

zařazení odborný pracovník do kategorie vědecký pracoVlll'k. V současnosti se J. Hoppe podílí 

na několika vědecko výzkumných projektech ústavu, a to nejen úzce se vztahujících k období 

Pražského jara a počátku normalizace. 

Doktorandské studium na Ústavu hospodářských a sociálních dějin UK FF zahájil J. 

Hoppe v roce 2000. Tématem jeho disertační práce se stala problematika znovuožívání 

občanské společnosti v roce 1968. Soustředil se na tři charakteristické neformální, o 

legalizaci usilující a intelektuálně nesporně vysoce potentní struktury - KAN, K 231 a 

především sociální demokracii, jejímuž vývoji se autor věnoval již v průběhu svého řádného 

univerzitního studia. Nesporně se jedná o občanské struktury klíčové, určující. Jeho koncept 

zkoumání uvedených struktur považuji za nosný. Závěry, k nimž autor došel, jemomo podle 



mého názoru označit za v mnohém nové a přínosné. Práce pohybující se na rozhraní sociální a 

politické historie a vyžadující znalosti dalších oborů, především práva, poskytla J. Hoppemu 

příležitost uplatnit a nově rozvíjet své bohaté znalosti nabyté zpracováváním rozvíjením 

dokumentace vládní komise. 

K přednostem posuzovaného náleží píle a důslednost v práci s pramenným 

materiálem. Snaha po zvládnutí obrovské pramenné základny k tématu tak, jak si je definoval, 

ho dokonce v určité fázi přípravy díla začala omezovat a prodlužovat přípravu doktorské 

disertace. Rubovou stránkou jeho respektu k pramennému materiálu a neobyčejného smyslu 

pro detail je poněkud přeexponovaný rozsah odevzdané disertace. Hlavním důvodem 

opožd'ující se finalizace díla však byly ediční úkoly, jež na sebe převzal a jež jej po jistou 

dobu plně saturovaly. 

Spolupráce se školitelem a školícím pracovištěm byla v zásadě bezproblémová. J. 

Hoppe se účastnil většiny doktorandských seminářů a svůj doktorský projekt na tomto fóru 

nejen prezentoval, ale také dokázal přesvědčivě obhájit jeho koncept. 

Závěrem: Doktorand dlouhodobě prokazuje svůj odborný růst vyjádřený mimo jiné i 

posunem od drobných studií analytického typu k náročnějšímu syntetizujícímu pojetí 

historického díla s vyšším stupněm abstrakce. Důkazem toho je presentovaná disertace. Jedná 

se o dílo původní a originální, které mohu s nejlepším svědomím doporučit k úspěšné 

obhajobě. 

Praha 30. března 2008 Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 


