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Magisterská práce studentky Barbory Benešové se zabývá osudem obce Kopisty, 

jedné z řady vesnic na Mostecku, které se v druhé polovině 20. století staly obětí rozmachu 

důlní těžby a chemického průmyslu v oblasti. Kopisty jako obec, a v menší míře také jeho 

původní obyvatele, se nacházejí v centru pozornosti autorky této diplomové práce. K likvidaci 

obce došlo na konci 70. letech, přičemž samotná demolice proběhla v několika fázích. 

Autorka tyto fáze do detailu rekonstruuje, sleduje také osud obce před a po likvidací, zabývá 

se oficiálními důvody likvidace a osudy obyvatel Kopist po jejím dokončení. Při zpracování 

tématu autorka vychází z archivních pramenů a orálně-historických rozhovorů s domorodými 

obyvately Kopist, které sama uskutečnila a přepsala.  

Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první studentka představuje výzkumný záměr,  

terenní výzkum a metodologická východiska. Jádro práce představují kapitoly, které se 

zabývají dějinami (likvidace) Kopist. V první fázi studentka popisuje dějiny obce, zabývá se 

vznikem těžařškých aktivit a chemického průmyslu v  oblasti a mapuje okolnosti vedoucí 

k rozhodnutí o likvidaci obce. Čtvrtou kapitolu autorka věnovala otázce postupu likvidace. 

V páté kapitole autorka zkoumá, jak o Kopistech mluví a jak na něj vzpomínají jeho nekdejší 

obyvatele, přičemž se opírá o výpovědí čtyř z původních sedmi narátorů. V závěru se autorka 

zabývá také problematikou rekultivace Mostecka a otázkou prolomení současných těžebních 

limitů. Součástí práce je také bohatá obrazová příloha.  

Již v úvodu autorka za nejdůležitější cíl své práce uvádí osvětlení problematiky 

likvidace obce, kterou se snažila rekonstruovat za pomoci analýzy archivních pramenů 

z provenience Státního oblastního archivu Most - „cílem práce tedy bylo objasnit pravý důvod 

likvidace, popsat její proces a vysvětlit, za jakých okolností musela skutečně nevyhnutelně 

proběhnout.“ (s. 8). Autorka se dále „chtěla zaměřit na vztahy mezi starousedlíky“, které 

definuje jako obyvatelé původních Kopist, kteří i nadále žijí v okolí, a posoudit „zda mezi 

nimi existují nějaká pouta a jeslti se v jejích výpovědích naleznou některé kolektivně sdílené 

informace“ (s. 8). V neposlední řadě ji také zajímalo, jak se původní obyvatelé vyrovnávali se 

ztrátou svých domovů. Za zcela nejdůležitější (stěžejní, jak zmiňuje v úvodu) považuje čtvrou 

kapitolu, která se zabývá rekonstrukcí postupu likvidace a popisuje mj. také proces výkupů 

nemovitostí a následné stěhování původních obyvatel do nových lokalit. 



Pokud jde o první cíl, autorka v kapitolách 2-4 skutečně systematicky pracuje na 

odhalení důvodů likvidace obce a interpretuje událostí, rozhodnutí a postupy vedoucí 

k demolici obce. Kromě pečlivého exkurzu do dějin hornictví a dějin Kopist odhaluje také 

některé kuriozity a nedůslednosti, např. skutečnost, že v této oblasti v letech 1975-76 bylo 

stále možné zakoupit nemovitost. Dále s velkou pečlivosti (viz. např. vlastnoručně nakreslená 

mapka zničené obce v příloze) rekonstruuje samotnou likvidaci obce. Záhadou však zůstává 

osvětlení pravých (viz výše) důvodů likvidace obce, protože se po četbě studentčiny 

interpretace ukáže, že se jí kromě oficiálních důvodů likvidace podařilo prokázat jen to, že za 

likvidací obce nestál chemický průmysl a jeden důl, nýbrž doly tři. 

Za velký nedostatek považuji skutečnost, že autorka nikde v práci nevysvětluje některá 

svá klíčová metodologická rozhodnutí: např. proč se v páté kapitole nakonec rozhodla vyjít 

z výpovědí pouze čtyř narátorů, když v metodologické částí uvádí natočení rozhovorů se 

sedmi pamětníky? Proč uvádí a řeší otázku natočení „druhých rozhovorů“, když logicky 

vycházela ze strukturovaných interview? Mimořádně matoucí je kapitolka o metodologií. 

Kromě toho, že se nedozvíme nic o tom, jak autorka uskutečnila analýzu a jak hledala 

zmíněné „kolektivní prvky“ ve výpovědích svých narátorů, prokázala zde (navzdory 

opakovanému upozornění ze strany vedoucí práce) zásadní neznalosti ohledně 

metodologických postupů orální historie. Za běžnou metodu v orální historii totiž označuje 

metodu „biografickou“, z kontextu však vyplývá, že se ji tato metoda „nehodila“, jelikož se ve 

své práci zaměřila především na důkladnou analýzu pramenů a proto stačilo natočit jen jeden 

rozhovor s narátorem (?). Navíc studentka v této části práce uvádí nesrozumitelné, nelogické 

teze, viz. např. celý 3. odstavec na s. 10 o tom, že „za běžných okolností slouží archivní 

výzkum k prokázání informací od narátorů jako těch pravdivých“ (?) či o tom „že většina z 

mých narátorů i přes návodné otázky nebyla schopná svou výpověď už při prvních 

rozhovorech doplnit o nové informace“ (přesto autorka o několik řádků výše tvrdí, že 

s každým narátorem natočila jen jeden rozhovor). Celá tato metodologická pasáž působí 

dojmem nelogického hlavolamu.  

Práce Barbory Benešové je přínosná z toho důvodu, že se málo zpracované téma 

zaniklých Kopist pokusila analyzovat na podkladě archivních dokumentů a příběhů dobových 

aktérů, čímž dodržuje důležitou zásadu triangulace. Jejím největším nedostatkem je však 

výrazná chaotičnost, kterou umocňuje také vyprávěcí styl autorky. Místy je velmi těžké se 

zorientovat v jejích myšlenkových pochodech, jelikož je práce přeplněná tvrzeními, která si 

vzájemně odporují: „Rozvoj, který nastal v druhé polovině 19. století vedl k postupnému 

zániku této obce. I přesto byla obec stabilní do začátku druhé světové války“ (s. 25). 



„Nehornické rodiny často hovoří o tom, že pravidlo „já jsem horník a kdo je víc“ platilo, 

nicméně hornické to tak striktně nevidí. Ano, shodují se na tom, že horníci měli výhody, které 

jiní neměli“ (s. 68). V textu je navíc možné narazit na vyjádření, která jsou natolik hovorová, 

že se neslučují se zásadami psaní vysokoškolské magisterské práce („Sedmého, posledního 

narátora, jsem si pak náhodou obstarala…“ (s.9)).  

 Magisterská práce Barbory Benešové Kopisty: proč jsme museli odejít! je pečlivě 

zpracovaná především pokud jde interpretaci postupů likvidace obce Kopisty na Mostecku. 

Nicméně interpretace výpovědí pamětníků (a především metodologie práce) působí v tomto 

kontextu spíše jako okrajový dodatek, jako svého druhu poznámka pod čarou, nikoliv jako 

ucelený empirický výzkum. Práci doporučuji přijmout k obhajobě a vzhledem k výše 

zmíněným nedostatkům navrhuji její hodnocení stupněm dobře.      
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