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Hodnocení: 
 
Michaela Horáková si za téma své diplomové práce zvolila náročný cíl – popsat politické 
změny v roce 1989 a působení Občanského fóra v jejím rodném městě Slaném. Časově 
autorka vymezuje obsah své práce v rozmezí listopadu 1989 – prvních demokratických voleb 
v červnu 1990. Metodologicky se autorka snaží vycházet zejm. z práce L. Valeše, zkoumající 
proces politické změny na Klatovsku a Plzeňsku. Autorka také čerpá z poznatků získaných 
rozhovory s několika aktéry tehdejších událostí ve Slaném, jakož i z dobového tisku. To vše 
pak zasazuje do obecnějších historických a politologických analýz, vycházejících z prací J. 
Suka, m. Vaňka, V. Dvořákové či A. Przeworského.  
Právě problematikou teoretického vymezené tématu práce autorka svou diplomovou práci 
uvozuje. Popisuje některé základní tranzitologické koncepty, zejm. se zhlédla v teorii A. 
Przeworského. Nicméně i z autorčina textu je patrné základní úskalí prací o tzv. lokálních 
tranzicích: autorka sama téměř neaplikuje poznatky obecné tranzitologie na její lokální situaci 
ve Slaném. Potvrzuje tak (spíše ovšem nevědomky) obecnější poznatek, že tyto velké 
koncepty přechodu k demokracii jsou velmi málo a špatně využitelné při analýze lokálních 
politických změn. Maximálně je snad možné stanovit si sadu určitých faktorů, které je pak 
možno zkoumat či případně porovnávat napříč různými městy (délka a hloubka změny, role 
aktérů – umírněných, radikálů, komunikační prostředky, základní vyjednávací strategie a 
prostředky). Autorka v podstatě teoretickou rovinu problému vyřešila konstatováním, že 
základní strategií aktérů politické změny ve Slaném byla snaha po dosažení kompromisu. 
Druhá část diplomové práce M. Horákové je věnována stručnému přehledu dějin města Slaný 
po roce 1918, dále životu ve městě v 80. letech, ale především situaci těsně po 17.11. 1989. 
Autorka se hlavně zaměřuje na popis kanálů, kterými se informace o dění v Praze dostávaly 
do Slaného.  
Třetí kapitola pak ukazuje proces postupné politizace (ve smyslu zatažení do dění v Praze) 
slánské veřejnosti po 20.11. 1989, zejména po založení Občanského fóra. Ve srovnání 
s Prahou autorka konstatuje, že události ve Slaném se vyvíjely pomaleji, spontánněji a jen 
s malou dávkou radikality. To autorka vysvětluje především jednostrannou povahou 
informačních zdrojů, které mělo slánské obyvatelstvo k dispozici, když veřejné míněny 
prakticky zcela ovládaly pouze místní tištěná média, kontrolovaná komunistickou stranou. 
Postupně autorka líčí vznik OF ve Slaném, respektive různých občanských fór (podnikových, 
ve školách apod.), jakož i zajímavý proces integrace těchto fór do jednoho městského OF.  
Čtvrtá kapitola je pokusem o popis konkrétní strategie a činnosti místního OF, jež, jak autorka 
ukazuje, se soustředilo víceméně zejména na získávání podpory veřejnosti pro postup 
pražského OF. Autorka také popisuje první strategii OF, kterou byla snaha o navázání 
kontaktu s poslanci místního Národního výboru jako představiteli místní politické elity. 
Stručně také autorka postihuje první personální změny v slánském OF, když se věnuje i 
otázce odchodů prvních zakladatelů z OF a příchodem nových postav.  
Pátá kapitola představuje, opět z hlediska scénáře lokálních tranzicí či spíše převratů typickou 
fázi – personální rekonstrukci místního zastupitelského sboru (Národního výboru) a vedení 
města a městských organizací, škol či podniků. Autorka zdůrazňuje význam euforické 
atmosféry, plné očekávání a nadějí, jež občané vkládali do prvních svobodných voleb.  



V šesté kapitole se pak autorka pokouší analyzovat výsledky voleb z června 1990 na úrovni 
města Slaný s celorepublikovými výsledky. V této souvislosti si všímá i prvních názorových 
sporů uvnitř slánského OF. Tyto spory pak v plné míře vrcholí v období listopadových (1990) 
komunálních voleb a jsou doprovázeny odchody některých zakladatelů ze slánského 
Občanského fóra. Autorka tak víceméně potvrzuje, že i na místní úrovni docházelo 
k podobnému štěpení OF, jako na úrovni celostátní, resp. pražské.  
Práce kolegyně Horákové je napsána čtivě přináší ucelený pohled na historii procesu politické 
změny ve Slaném v letech 1989-1990. Jistou slabinou práce je spíše teoretická rovina, 
nicméně i vzhledem k obtížné uchopitelnosti studia lokálních převratů z teoretického hlediska 
lze konstatovat, že autorka cíl své práce splnila. Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím 
ji jako velmi dobrou. 
 
 
 
V Praze, dne 14.6. 2011                                    ..................................................... 
                                                                                    PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 
 
 


