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Lenka Procházková, Opozice v �DR a její vazby na český disent. Vzájemné kontakty na 

přelomu sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století, IMS FSV UK, Praha 2011. 

Autorka se ve své práci věnuje srovnání československé opozice a opozice v NDR v období 
70. a 80. let a analýze vzájemných kontaktů. Hlavní otázkou, kterou si klade, je zda se 
specifické podmínky formování opozice a její mnohdy odlišné strukturální rysy odrážely 
v intenzitě vzájemných kontaktů a recepce mezi jednotlivými opozičními skupinami.  

Práce je přehledně strukturována do úvodní kapitoly, v níž autorka představuje téma své 
práce, vymezuje užití pojmu „opozice“ v německé i české odborné literatuře a představuje 
literaturu a prameny, s nimiž pracovala. Následuje hlavní část práce, zahrnující kapitolu 
věnovanou představení obecnějších politických i hospodářských souvislostí formování 
opozice v obou zemích, dále kapitolu, zabývají se opozičním hnutím v NDR i v ČSR na 
přelomu sedmdesátých a osmdesátých let a nakonec ústřední kapitolu, v níž autorka zkoumá 
vzájemné vazby mezi opozicí NDR na českým disentem. Práce je zakončena závěrem. 

Studie Lenky Procházkové je vydařeným příkladem zpracování problematiky z oblasti 
soudobých dějin v rámci vysokoškolské závěrečné práce. Autorka přehledně vymezuje pojem 
„opozice“ v německém odborném diskurzu (česká odborná diskuse je, jak autorka připomíná, 
v tomto případě spíše skromnějšího charakteru) a představuje rovněž relevantní německou i 
českou odbornou literaturu věnovanou tématu opozice v NDR, resp. v ČSSR. Vyzdvihnout je 
zapotřebí i jasně zpracovanou komparativní kapitolu o „východiscích opozice v NDR a 
českého disentu“ (kap. 1), stejně tak jako zbývající část práce, přičemž především třetí 
kapitola, sledující vzájemné kontakty mezi opozičními skupinami v obou zemích je více než 
vydařená.  

Z tohoto hlediska působí i závěry autorky přesvědčivě a podloženě: přes odlišné prostředí, 
v němž docházelo ke genezi opozičních skupin v obou zemích, vykresluje autorka vcelku 
bohatou síť vzájemných kontaktů, přičemž rozdílnost obou opozičních „kultur“, na něž 
autorka ve své práci poukázala, nepůsobila jako překážka, ale měla na obě prostředí spíše 
obohacující vliv.  

Práce Lenky Procházkové vykazuje pouze několik drobnějších nedostatků. V úvodu např. 
představuje svoji práci jako nový pohled na danou problematiku (s. 2), o několik stránek dále 
však zcela správně poukazuje na již existující českou (i německou) literaturu, která se 
tématem zabývá (především studie T. Vilímka). Jedná se však spíše o formulační nepřesnost, 
než o nějakou závažnější chybu. Podobně spíše formálního rázu je i další možná připomínka - 
zatímco název práce i jejích jednotlivých kapitol pochází ještě z doby, kdy autorka zamýšlela 
zpracovat celou problematiku z hlediska NDR, je samotný obsah práce výsledkem určitého 
posunu v jejím zaměření směrem k posílení komparativní roviny práce, který se při 
zpracování daného tématu ukázal být nutným. Nejedná se tedy o nic jiného, než opět o otázku 
některých drobnějších reformulací v názvu práce a jednotlivých kapitol. To, že komparativní 
přístup - jako předpoklad pro zhodnocení míry a podoby vzájemných kontaktů - byl tou 
správnou volbou, totiž práce v plné míře dokazuje.  



Přestože práce není v žádném případě popisná - autorka spíše na základě důkladné znalosti 
problematiky a relevantní literatury dospívá k samostatným, ve zkoumaném materiálu jasně 
doloženým závěrům - bylo by vhodné, aby se při ústní obhajobě zaměřila obecněji na závěry, 
k nimž dospěla, aby tedy v hlavních rysech představila kontakty mezi opozičními  skupinami 
z obou zemí v závislosti na specifičnosti opozice, tak jak se formovala v československých 
podmínkách, resp. v podmínkách NDR sedmdesátých a osmdesátých let.  

 

Práce Lenky Procházkové nepochybně splňuje všechny požadavky, kladené na bakalářskou 
práci a hodnotím ji stupněm výborně. 

 

Ota Konrád 


