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Diplomová práce kolegyně Horákové se zabývá vznikem, působením a zánikem Občanského 

fóra (OF) ve Slaném. Text je členěn do sedmi částí, nepočítaje úvod, závěr, formální 

náleţitosti a přílohy (s. 78-92). 

 Cílem práce je zachycení politických změn ve Slaném v období od listopadu 1989 do 

listopadu 1990 a objasnění činnosti OF v daném období. Úvod (s. 8-11) obsahuje především 

seznámení s obsahem jednotlivých kapitol. V první kapitole mají být představeny teorie 

tranzitologie, druhá aţ sedmá kapitola je zamýšlena jako více či méně chronologický popis 

událostí. V závěru má být provedena analýza změn ve Slaném „z pohledu tranzice“. Součástí 

úvodu je také představení pramenné základny. 

 První kapitola je věnována teoriím přechodů k demokracii. Diplomantka zde pracovala 

s publikacemi L. Whiteheada, D. Rustowa, A. Przeworského a dále s výstupy českých autorů: 

V. Dvořákové a J. Kunce, M. Ţeníška, B. Říchové a L. Valeše. Jsou rozlišeny tři přístupy – 

modernizační; strukturální a tranzitní. Posledně jmenovanému přístupu je poté věnována 

samostatná podkapitola, popisující fáze přechodu v pojetí Rustowa a Przeworského. 

Následuje podkapitola nazvaná „Tranzice na lokální úrovni“, v níţ autorka říká, ţe pro 

analýzu konce reţimu na lokální úrovni je nejvhodnější právě tzv. tranzitní přístup. 

Proklamuje uţití teorií, jeţ se zaměřují na aktéry a na rychlost uskutečnění změny reţimu. Po 

přečtení celého textu diplomové práce však musím poznamenat, ţe není zcela zřetelné, jakým 

způsobem diplomantka s těmito teoriemi dále pracovala. První kapitola tak působí jaksi 

odtrţeně od zbytku práce.  

 Ve druhé kapitole je popsána historie města Slaný od jeho zaloţení aţ do listopadu 

1989. Autorka zde čerpala zejména z lokálních periodik, z publikace Z. Dvořákové Kniha o 

Slaném, z hojně citované knihy Listopad 1989 ve vzpomínkách slánských pamětníků a 

v neposlední řadě z rozhovorů, které sama vedla s tehdejšími aktéry. V následujících částech 

textu (bez ohledu na formální strukturu) se diplomantka věnuje způsobu informování 

slánských občanů o dění v Praze v listopadových dnech a jejich reakcemi, popisuje aktivitu 

lidí v době konání generální stávky. Samostatná kapitola se zabývá vznikem OF ve Slaném. 

Zde autorka pomocí relevantní literatury o OF (Suk, Bureš) a pomocí lokálních zdrojů a 

vlastních rozhovorů podrobně popisuje genezi tohoto politického hnutí a jeho první kroky. 

Analyzuje místní diskusi a schválení Prohlášení Občanského fóra. Zabývá se také změnami 

v zastupitelstvu a radě města.  



 Samostatná kapitola pojednává o parlamentních volbách, jeţ se konaly v roce 1990. 

V této části se diplomantka zaměřila především na problematiku vedení předvolební 

kampaně. V sedmé kapitole je popsáno dění kolem podzimních komunálních voleb – kromě 

kampaně je zde věnován prostor především programatice jednotlivých stran a sestavování 

kandidátek. Kapitola obsahuje téţ popis konfliktu a sporů uvnitř OF po volbách. Rozpadu 

hnutí jsou však věnovány pouhé dva odstavce.  

Závěr práce začíná tvrzením: „K demokracii vede několik cest. I ve Slaném si občané 

jednu zvolili“ (s. 70). Z této věty jako by vyplývalo, ţe v tomto středočeském městě probíhal 

v porovnání s ostatními regiony jakýsi specifický proces. Obsah práce však ukazuje, ţe 

události od pádu reţimu k volbám 1990 probíhaly ve Slaném nejspíše obdobně, jako 

v ostatních částech českých zemí. Zbytek závěrečné kapitoly je věnován identifikaci šesti 

skupin obyvatel, podílejících se na změnách ve městě. Zde autorka uvádí podobný výčet, 

s jakým pracuje L. Valeš ve své publikaci z roku 2007. 

Celkový dojem z práce je značně rozporuplný. Samozřejmě by mohla být vznesena 

námitka ohledně relevance tématu samotného. Tato otázka však nebude předmětem 

hodnocení diplomové práce. Je potřeba zdůraznit, ţe text lze povaţovat za původní. Po 

stylistické stránce je práce obstojná. Autorka vyuţila patrně maximum sekundárních zdrojů, 

jeţ jsou k tomuto regionálnímu tématu k dispozici. Ocenit lze vyuţití metody orální historie a 

provedení rozhovorů se třemi aktéry tehdejšího dění. Na druhé straně si můţeme dobře 

představit hlubší a podrobnější rozpracování některých témat (např. vztah Koordinačního 

centra s místními OF, problematika rozpadu hnutí) a širší uţití primárních zdrojů. Kritiku si 

zaslouţí fakt, ţe vedle zpracování důleţitých událostí (změny ve vedení města, konflikt uvnitř 

OF), se autorka na mnoha místech textu zabývá tématy sice zajímavými, ale pro dané téma a 

studovaný obor zcela irelevantními. Některé podkapitoly dobře ukazují „kdo byl kdo“ ve 

Slaném, coţ můţe mít význam lokální, nikoliv však akademický. Za důleţité povaţuji 

upozornit na některé formální nedostatky: 

- Nový odstavec se odděluje odsazením řádku, nikoliv jeho vynecháním. 

- Na stranách 39 a 54 autorka řádně neodkazuje na rozhovor s Miroslavem 

Dvořáčkem. 

- Některé publikace uvedené v seznamu literatury autorka v práci vůbec necitovala. 

Za prvé se jedná o práci Miroslava Vaňka a kolektivu Naslouchat hlasům paměti. 

Teoretické a praktické aspekty orální historie. Tuto publikaci pravděpodobně 

pouţila jako teoretický základ pro provedení rozhovorů. Bylo by však bývalo 

rozumné, kdyby diplomantka uvedla představení metody přímo v textu úvodní 

části své práce. Také první díl publikace J. Suka Občanské fórum: listopad – 

prosinec 1989 autorka necituje (na rozdíl od dílu druhého). Stejný problém se týká 

publikace K. Shelleho Dějiny české veřejné správy a knihy L. Valeše Rok 1989 

v Plzni a západních Čechách, u nichţ není zcela jasné, jak byly při psaní práce 

vyuţity.  

 



Hodnocení: Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení stupně velmi 

dobře – dobře (2-3). 

Při obhajobě doporučuji zaměřit se na následující otázku: 

- Jak byste na základě výsledků Vašeho bádání a četby obou knih L. Valeše (viz 

seznam literatury) porovnala politický vývoj v letech 1989-1990 ve Slaném, 

v Plzni a v Klatovech? 

 

 

V Praze dne 16. června 2011                                                                       Mgr. Martin Štefek 

 


