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Posudek na bakalářskou práci – Opozice v NDR a její vazby na český disent. Vzájemné 

kontakty na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století 

 

 

Předkládaná bakalářská práce je bezesporu zajímavým počinem. Autorka zvolila 

poměrně obtížné téma, neboť se musela vyrovnat nejen se značnou disproporcí stavu bádání 

mezi německou a českou historiografií, ale musela se vypořádat i s úskalími komparativního 

přístupu. Rozdělení práce do tří základních kapitol je srozumitelné a výběr literatury a 

pramenů je pro tento typ práce uspokojivý. Vytknout by v tomto ohledu bylo možné 

nezohlednění nové třísvazkové edice dokumentů Charty 77 (Blanka Císařovská, Vilém 

Prečan), ve které by autorka jistě nalezla řadu podnětů pro svoji práci. Rovněž alespoň 

zmínění rozsáhlé ediční řady tzv. Enquete-Kommission v rámci zhodnocení literatury a zdrojů 

by bylo na místě. Za jednoznačně pozitivní je naopak možné zmínit využití oceněného 

internetového projektu o mladých v opozici v NDR, který byl realizován pracovníky 

Společnosti Roberta Havemanna v Berlíně. 

V rámci první kapitoly autorka nejprve definuje termín „opozice“ a „disent“ a 

přibližuje problematiku typologie protirežimního jednání v obou srovnávaných státech. Velmi 

stručně rovněž pojednává o vnitropolitické situaci a zahraniční politice východoněmeckého a 

československého režimu, což je důležité pro pochopení předpokladů rozvoje opozičního 

postoje.  Přínosná je zejména část o helsinském procesu a jeho vlivu na dění v západní a 

východní Evropě, přičemž autorka správně upozorňuje na odlišný dopad, který měl podpis 

Závěrečného aktu pro oba státy.  

Těžiště druhé kapitoly spočívá ve stručném přiblížení hlavních opozičních proudů 

v NDR a ve výčtu základních odlišností a podobností s československým disentem. Autorka 

se zaobírá zejména prostředím východoněmecké evangelické církve, kulturní opozice, 

nezávislého mírového hnutí a v neposlední řadě i mládeže v opozici. Potěšitelné je, že v práci 

je věnována pozornost fenoménům stavebních vojáků a tzv. otevřené práci, které významným 

způsobem přispěly k profilování východoněmeckého opozičního prostředí. Jistým 

nedostatkem je nezohlednění skutečnosti, že jednotlivá prostředí spolu byla vzájemně 

propojena. Rovněž při hodnocení významu evangelické církve se autorka nejspíše nechala 

příliš ovlivnit starší prací E. Neuberta, který k této instituci přistupuje až nekritickým 

způsobem, čímž se vytratilo důležité napětí mezi Kirche von unten u Kirche von oben, jež 

zejména v druhé polovině 80. let sehrálo důležitou roli při politizaci východoněmecké 

opozice. Evangelická církev tak nevytvářela pro jinak smýšlející pouze jistý „Schutzraum“, 
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nýbrž se pro ně stala, a to i v důsledku infiltrace této instituce východoněmeckou státní 

bezpečností, jistým „Ersatzfeind“. Na škodu je jistě i opomenutí fenoménu „sociální mírové 

služby“ (Sozialer Friedendienst-SoFd) a nedostatečné vyzvednutí významu zavedení povinné 

branné výchovy v roce 1978. Na druhou stranu autorka správně uvádí, že mírové hnutí bylo 

především reakcí na militarizaci východoněmecké společnosti, která byla na problematiku 

míru obzvláště citlivá.  

Třetí kapitola se věnuje vzájemné reflexi a kontaktům československé a 

východoněmecké opozice. Autorka zde upozorňuje na význam pražského jara a vzniku 

Charty 77 pro východoněmecké opozičníky a pozastavuje se i nad působením 

východoněmeckých skupin na československé prostředí, přičemž výstižně upozorňuje na 

zřetelnou disproporci vzájemného působení, vyplývající jak z jazykové bariéry, resentimentů 

minulosti tak i z odlišného posouzení inspirativnosti opozičního prostředí v druhé zemi. 

Základní výtkou vůči poslední této kapitole, která se však v menší míře vztahuje i na kapitoly 

předchozí, je jistá nepůvodnost a až přílišná závislost na soudech autorů použité literatury.  

Přestože tato práce v konečném výsledku nepřináší avizovaný nový pohled na 

opoziční hnutí v NDR, jedná se o velmi solidně zpracovanou reprodukci dané problematiky. 

Autorka si ze značného množství knih vybrala reprezentativní vzorek a vypracovala studii, 

která se může stát stavebním kamenem rozsáhlejší práce, ve které by měly být použity 

archivní materiály a více vyhraněná vlastní interpretace. Hodnocená práce plně splňuje 

požadavky na práci bakalářskou a oponent ji navrhuje klasifikovat jako velmi dobrou. 

 

V Praze, 6. 6. 2011    PhDr. Tomáš Vilímek Ph.D., ÚSD AV ČR v.v.i. 

 

 


