
Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Barbory Benešové: Kopisty: proč jsme 

museli odejít.

Diplomantka se ve své práci rozhodla objasnit, proč a za jakých podmínek se 

obyvatelé Kopist podvolili obětovat svoji obec těžbě hnědého uhlí. Autorka v úvodu uvádí, že 

pracovala s tezí, že obyvatelstvo nemuselo z obce odejít, resp. že obec nemusela být 

likvidována. Cílem práce bylo objasnit „pravý důvod“ likvidace. Přitom ale hned na s. 8 

trochu předjímá vlastní úlohu výzkumníka, když tvrdí, že chce vysvětlit…“za jakých 

okolností musela (likvidace) skutečně nevyhnutelně (!) proběhnout.

Úkol, který si B. Benešová vytkla, je poměrně složitý, neboť může být nahlížen 

z mnoha úhlů (čistě technicky, environmentalistický, filosofický, sociologický, 

psychologický), které se mohou a nemusí vzájemně vylučovat. Autorka se zaměřila 

především na léta 1945 – 1979 a pro vlastní popis likvidace obce a dopadu na tamní 

obyvatelstvo.  

Na straně 8 – 10 řeší vlastní metodologický přístup k vybrané látce. Hned úvodem 

musím konstatovat, že je tento metodologický úvod nedostatečný. Autorka uvádí, že použila 

dvě výzkumné metody, a to „vyhledání informací v archivech“, myslí tím zřejmě klasickou 

historickou metodu, ta ale znamená nejen vyhledání informací, ale také jejich kritické 

zhodnocení, které v této fázi bohužel úplně chybí. Přitom jde o prameny vesměs oficiální, 

které mají různá specifika. Rád bych proto, aby při obhajobě diplomové práce jednotlivé 

hlavní fondy kriticky zhodnotila, nejde o samotný výčet, ten je uveden v příloze práce, ale o 

onen kriticky historický přístup.  Podobně je podle mého soudu nedostatečné konstatování, že 

k dané problematice neexistuje relevantní literatura. Je to skutečně pravda? Domnívám se, že 

při hlubším průzkumu by našla více relevantních titulů (např. práce, které byly uveřejněny 

Sociálně ekonomickým ústavem v Ústí nad Labem v tzv. TERČi, (Teorie, Empirie, Region, 

Člověk). Navíc podobná problematika, totiž likvidace severočeských obcí kvůli zásobám 

hnědého uhlí byla poměrně velmi kvalitně rozebrána v dokumentu J. Maryšky: Requiem za 

116 obcí.

Poněkud rozpačitý jsem i z vlastního „uchopení“ orální historie autorkou. Přitom

orální historie tvoří druhou výzkumnou metodu její práce. Rozpaky přináší fakt, že je 

diplomantka studentkou navazujícího mgr. oboru OH – SD. Ale popořadě. Kvituji, jak se B. 

Benešová dostala ke svým narátorům, jako jedna z prvních využila i inzerátů v tisku. Už 

z toho důvodu, poměrně stále průkopnický přístup, bych přivítal určitou úvahovou pasáž, jak 

byla sama s výsledkem svého počinu spokojena. Jak se např. ve vlastním dotazování 

odlišovaly skupiny narátorů získaných z inzerátů od těch, kteří byli osloveni jinak. Právě 

taková vsuvka by dala práci i patřičný a dále aplikovatelný rozměr vzhledem k dalším 

výzkumům její kolegům a kolegyním. B. Benešová uvádí, že vzorek se jí, jako badatelce zdál 

nedostatečný, na druhou stranu ale tvrdí, že se informace od narátorů začaly opakovat. Pokud 

platí první, nemůže druhé a analogicky opačně. Jako námět do diskuse v rámci obhajoby se 

nabízí názor autorky, kdy uvedla, že považovala za neetické ptát se narátorů na kontakty na 

další, žijící osoby (s. 10). Rád bych věděl, v čem spatřuje ono neetické v obecném

informování se na další potenciální narátory. Všude ve světě, ale např. i v Centu OH ÚSD 

takto postupujeme…



Jako zásadní metodologickou chybu ovšem hodnotím fakt, že autorka po prvním 

volném (?) životopisném interview, o tom, že by byla první interview pojata jako 

semistrukturovaná není v práci zmínka, nepřistoupila ke druhým již připraveným 

rozhovorům. Řada otázek z prvních rozhovorů, ale i ze získaných písemných pramenů tak 

mohla být v následné konfrontaci objasněna, či připomínkována. Sama se tak připravila o 

cennou diskusi nad možnými rozpory ve výpovědích jednotlivých účastníků výzkumu, ale i o 

reakci narátorů na zjištění z písemných pramenů. Neobstojí tak argument, že „se mi nestalo, 

aby některý z mých narátorů byl příliš horlivý nebo upovídaný, tudíž jsem byla schopna, 

vzhledem k paralelnímu archivnímu výzkumu, reagovat na výpověď následnými otázkami“.

Z výše uvedeného zřejmě vyplývá, že se autorka příliš nezabývala osobami samotnými, 

jednotlivé osoby nejsou v základním textu nijak přiblíženy a co víc, v práci chybí kritický 

rozbor rozhovorů. Diplomová práce tak, možná nechtěně, signalizuje, že rozhovory plní spíše 

ilustrativní úlohu, než úlohu aktivní, třeba i „vzpouzející se“, tzv. autoritě psaného 

dokumentu. Autorka sice věnuje síle psaného dokumentu jednu větu, která je však ne zcela 

jasná a svědčí o výše zmíněném „Za běžných okolností slouží archivní výzkum k prokázání 

informací od narátorů jako těch pravdivých, já jsem se pramenům v archivech věnovala více 

do hloubky kvůli komplexnější rekonstrukci likvidace, kterou jsem spíše doplňovala postřehy a 

poznatky mých narátorů“. (sic!)

Celá práce je pak více orientována na samotný popis likvidace obce Kopisty, jen v 5. 

kapitole občas prosvítá to, co by mohlo, při propracovanějším užití orální historie samu práci 

více obohatit, případně i problematizovat. 

Po stránce formální je práce logicky členěna a odpovídá všem parametrům, kladeným 

na tento typ kvalifikační odbornému dílu.

Jazyk diplomantky svědčí občas o práci začátečnické, místy je poměrně kostrbatý a 

nevědecký, jen př. o tom, jak si „obstarala sedmého narátora“ (s.9); dále např. „Poslední 

část práce, respektive závěr, je věnována několika věcem, které považuji v souvislosti s cílem 

práce za důležité“. (s. 11) ad. Některé pasáže práce působí trochu „školometsky“ např. Na 

začátku bylo několik hypotéz, které nebyly potvrzeny… s. 81. To je ale obecně způsobeno 

někdy až příliš tradičně svázaným psaním prvních rozsáhlejších kvalifikačních prací. Zde 

snad jen dodatek k orální historii, velmi často je složité jakékoli hypotézy na začátku stanovit 

(viz např. příprava jednotlivých grantových projektů), neboť samotný výzkum přináší stále 

nové otázky a nečekané výzvy a netušená spojení, proto není třeba takto explicitně zmiňovat 

onu zažitou osnovu a formu práce, tedy od počáteční jednoznačně formulované hypotézy, 

která je buď následně potvrzena, nebo smetena se stolu.

Diplomová práce zcela jistě přináší mnohé konkrétní zjištění o likvidaci jedné obce, 

jde o určitě standardní klasický popis, autorka postupuje logicky, avšak díky orální historii 

mohla být svým způsobem i novátorská. Výše zmíněné však rozhodně neznevažuje samotný 

poctivý přístup autorky k výzkumu. Co se týká vlastní interpretace B. Benešové, jde o 

autorskou licenci, kterou si ve své práci obhájila.

Přeci jen bych ale měl jednu otázku (mimo jakékoli hodnocení práce), která souvisí 

s vírou v pokrok. Je podle B. Benešové deklarovaná víra v pokrok vždy to nejlepší, je vždy 

správná? „Pokroku“, totiž snaze těžit např. ustoupila i již v nové demokracii třeba obec 

Libkovice, nakonec zbytečně zlikvidována, neboť uhlí pod ní bylo zcela nekvalitní a 

nepoužitelné. Pokrokem se zaklínali i strůjci pořádků minulých. Autorka sice píše, že lidé 



nutnost likvidace přijali, ale je spousta likvidovaných obcí, které jejich původní obyvatelé 

stále „oplakávají“ (viz Requiem na 116 obcí). V této souvislosti bych rád slyšel výklad 

autorky k její jisté predestinaci hned v úvodu práce, s. 7, kde sice ne úplně explicitně říká, že 

diplomová práce může přispět v obnovení (?) důvěry ve státní aparát a technický pokrok.

Otázkou zůstává, zda je podle B. Benešová pokrok lidstva vždy jen pozitivní, a jestli podle ní 

všechny státní orgány v minulosti i přítomnosti zaklínaje se růstem to myslí s člověkem, tedy 

tím skutečným a jedinečným „homo sapiens“ tak, že mu tímto pokrokem neomezují jeho 

skutečnou budoucnost?

Práci Bc. Barbory Benešové hodnotím známkou slabší velmi dobrá.

B. Benešové bych pak rád popřál co nejvíce úspěchů v jejím osobním a profesním 

životě.

V Praze, 31. 7. 2011 Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 




