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Diplomová práce Libora Procházky se zabývá problematikou Státní bezpečnosti na konci 

osmdesátých let s důrazem na sledování činnosti nezávislých iniciativ. Práce je členěna do 

osmi kapitol (včetně seznamu zdrojů). Samotné strukturování textu představuje jeho první 

vážnou slabinu. Úvod (s. 7-9) a závěr (s. 66-68) jsou potenciálně zaměnitelné. První kapitola 

sice obsahuje představení tématu a obecné formulování výzkumné otázky, úplně však 

absentuje pojednání o metodologii a stavu bádání, které diplomant situuje, zcela 

nepochopitelně a bez vysvětlení, až do šesté kapitoly (s. 63-65). Řazení kapitol může sice být 

nepodstatným detailem, ovšem čtenář, který čte text chronologicky od první kapitoly, může 

nabýt dojmu, že autor nejprve bádal, a až poté se zamýšlel nad způsobem bádání. Tento 

metodologický nedostatek přirozeně ovlivnil výstupy diplomové práce.  

 Předkládaný text hledá odpověď na otázku, řečeno slovy autora, „co vlastně Státní 

bezpečnost o opozici věděla, jak přesné byly informace o opozici v posledních měsících 

existence komunistického režimu, kdy je moc nejvíce potřebovala.“ (s. 8) Diplomant vzápětí 

dodává, že StB měla informace „až překvapivě dobré“. Zde bych si dovolil polemizovat s tím, 

zda máme tuto skutečnost považovat za překvapivou. Výzkumná otázka je formulována 

poměrně široce. Vzhledem k tomuto faktu překvapuje poměrně omezený rozsah textu i 

množství zpracovávaných zdrojů (viz dále). 

Oponentura se musí pozastavit především nad zvolenou metodou a pojetím postupu 

práce. Libor Procházka v úvodu na straně 8 říká, že předkládaný text je „silně empirický“. 

Tato formulace má pravděpodobně ospravedlnit absenci užití jakéhokoliv teoretického 

konceptu. Zde bych rád zdůraznil, že „silně empirické studie“ předpokládají silnou 

teoretickou průpravu. V žádném případě to není tak, že se společenskovědní teorie 

s empirickou prací vylučují. Naopak, jedno je podmíněno druhým.  

Výstupy Procházkovy diplomové práce jsou postaveny jednak na studiu české 

literatury (až na dvě cizojazyčné výjimky, viz seznam zdrojů) a dále na omezeném souboru 

archivních pramenů uložených v ABS a NAČR. V prvním případě se jedná převážně (ne však 

výlučně) o Denní situační zprávy FMV z roku 1989. Studium v NAČR nebylo intenzivní, 

diplomant odkazuje pouze na tři archivní jednotky provenience PÚV KSČ (fond 02/1). 

Předmětem kritiky však není primárně množství pramenů. Za jeden ze zásadních nedostatků 

diplomové práce považuji absenci autorova vysvětlení, proč si ze stovek či tisíců metrů 

archiválií uložených v ABS a NAČR vybral právě tyto archivní fondy a proč jiné (nutně a 

přirozeně) musel opomenout. Byl výběr primárních zdrojů záměrný a systematický, nebo 



zcela nahodilý? Systematický výběr předpokládá více či méně precizní formulování 

výzkumného rámce, což bylo ze strany autora opomenuto. Co se týče práce s prameny, 

v textu chybí aspoň stručné pojednání o charakteru archiválií, kritické zhodnocení jejich 

obsahu a ověření informací pomocí dalších zdrojů. Čtenář neznalý povahy dokumentů 

uložených v ABS si může položit oprávněnou otázku, zda „estébácké“ analýzy popisují 

skutečnost tak, „jak to doopravdy bylo“. Autor sice na několika místech poukazuje na 

přesnost informací a na to, že během bádání nenarazil „na žádnou očividnou lež“ (s. 66), 

ovšem v souvislosti s tím vyvstává otázka, co máme v kontextu Procházkovy práce považovat 

za „pravdu“. Na mnoha místech v textu autor přináší fakta o činnosti různých osobností 

disentu, ovšem bez další konfrontace s alternativním pramenem.  

 Co se týče obsahové stránky, práce přináší mnoho nevyjasněných otázek. Ačkoliv se 

autor, jak sám vysvětluje, nepouští do popisu historických událostí a souvislostí vzniku a 

činnosti opozice/disentu, obsah práce se na mnoha místech vznáší ve vzduchoprázdnu. Ve 

druhé kapitole (s. 17-27), zabývající se čtyřicetiletým vývojem StB, autor mluví například o 

sovětském modelu StB, který byl implementován po roce 1948 v ČSR. Následně však nepíše 

nic o sovětském modelu samotném, ani o tom, jak se StB (či její protějšky v zahraničí) od 

tohoto modelu odchylovaly. Ostatně, komparativní rozměr práce zde zcela chybí (kromě 

několika zmínek problematiky východoněmecké Stasi). Obsah kapitol také mnoho 

nevysvětluje, proč je téma StB badatelsky zajímavé (a proč zrovna v souvislosti s rokem 

1989?). Je výzkum tohoto pole, zjednodušeně řečeno, esenciální pro pochopení 

fungování/pádu československého „totalitního“ režimu, pro něhož je existence represivní 

politické policie jedním z typických definujících znaků, nebo se jedná spíše o okrajový 

fenomén?  

 Třetí kapitola (s. 17-27) pojednává o Lorencově reformě StB z let 1988-1989. Jakkoliv 

jsem si vědom složitosti otázky, zde by rozhodně stálo za to pojednat také o funkčních 

předpokladech reformy. Samotný popis změn v organizaci může mít jistou informační 

hodnotu, kvalifikační práce tohoto stupně však předpokládá více, než jen prostou deskripci. 

 Čtvrtá kapitola se zabývá vztahem Stání bezpečnosti a opozice (s. 28-35), pátá 

kapitola (s. 36-57) obsahuje pět podkapitol o jednotlivých iniciativách. Zejména pátá kapitola 

je postavena převážně na dokumentech provenience StB. Podkapitoly přinášejí popis činnosti 

Charty 77, Obrody, HOS a DI. K výše zmíněné kritice postupu práce bych dodal, že se čtenář 

v textu bohužel nedovídá téměř nic o účelu zpracovávání studovaných dokumentů. Otázka, 

jak byly informace StB (bez ohledu na jejich přesnost a správnost) předávány vedoucím 

orgánům státu a strany, jak byly v „centru“ diskutovány a jaké důsledky měly pro praktickou 

politiku je v daném kontextu naprosto zásadní. Toto zdůrazňuji s vědomím, že se jedná o 

badatelsky nelehký úkol. Bohužel, vztah vládnoucí strany se Státní bezpečností analyzován 

vůbec nebyl. V této souvislosti bych rád upozornil na jednu zdánlivě nepodstatnou nepřesnost 

v textu. Diplomant na straně 35 (pozn. 70) píše, že Rudolf Hegenbart odpovídal za personální 

politiku strany a že byl členem PÚV KSČ. Tento funkcionář, který nikdy nebyl členem PÚV, 

zastával v roce 1989 funkci vedoucího Oddělení státní administrativy. Domnívám se, že 

badatel, studující problematiku StB v roce 1989, by měl být aspoň okrajově seznámen s 

činností oddělení, jež hrálo v bezpečnostní politice státu zásadní roli.  



   

  

K textu mám několik drobných připomínek formálního charakteru: 

- Odkazy na archivní prameny by měly být co nejpodrobnější pro případné zájemce o 

další studium. Doplním tedy, že dokument PÚV citovaný na straně 33 má archivní 

jednotku P102/89. Styl odkazování na archivní prameny by měl být sjednocen.  

- Oponent, vycházející z nepřesné a neúplné signatury archivního pramenu uvedeného 

na straně 32 (pozn. 70 a 71) se domnívá, že citovaná pasáž („přísně stíhat kriminální 

živly, …“) pochází z dokumentu s názvem Rozpracování závěrů XVII. sjezdu KSČ pro 

činnost SNB, PS a vojsk MV na období let 1986-1990 a cíle a hlavní úkoly služební 

činnosti SNB, PS a vojsk MV do roku 1990 (NA, f. 02/1, a. j. P24/87, b. 4. Příloha 

III/1, s. 1.) Není-li tomu tak, prosím diplomanta o přesné uvedení celé signatury 

dokumentu, z něhož čerpal. Jde především doplnění archivní jednotky, bodu jednání 

a strany dokumentu. Mimochodem, zevrubná analýza právě tohoto materiálu 

potenciálně mohla významně napomoci k pochopení vztahu KSČ / StB ve studovaném 

období. 

- Publikace O. Tůmy Protirežimní demonstrace v Praze chybí v seznamu zdrojů. 

- Není jasné, kde v textu autor cituje práci Bořivoje Čelovského (viz seznam zdrojů). 

 

 

Shrnutí a hodnocení: Práci považuji za ne příliš zdařilou, v porovnání s ostatními 

kvalifikačními pracemi na Ústavu politologie za podprůměrnou. Vybrané pasáže práce sice 

mohou mít jistou informační hodnotu, to však samo o sobě nestačí na vyšší stupeň hodnocení 

diplomové práce, jež by měla být zásadním výstupem navazujícího magisterského studia na 

FF UK.  

 Diplomovou práci Libora Procházky doporučuji k obhajobě. Po opakovaném a velmi 

zodpovědném čtení textu navrhuji hodnocení stupně dobře – neprospěl (3-4). Zodpoví-li 

diplomant přesvědčivě na níže položené otázky, nechť zkušební komise stanoví konečné 

hodnocení stupněm „dobře“ (3). Součástí obhajoby by mělo být také pojednání o charakteru 

archivních pramenů, které autor studoval, stejně tak reagence na hlavní body oponentury. 

 

 

 

 



 

 

Otázky: 

 

1) Jak by autor typologizoval československý režim v roce 1989? Jakou roli ve zvolené 

typologii hraje činnost a postavení StB? 

2) Existovala institucionální vazba mezi StB a KSČ? 

3) Nechť diplomant znovu pojedná o cílech diplomové práce a jejích hlavních výstupech.  

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 3. září 2012                                                                             Mgr. Martin Štefek 

 

 

  


