
 1

Posudek školitele disertační práce 
 
Název práce: Kopřivnice v procesu politické změny 1989/1990 
 
Autor práce: Mgr. Stanislav Peš 

Jméno školitele: PhDr. Jan Bureš, Ph.D., Ústav politologie FFUK  

 

Hodnocení: 

 

Stanislav Peš zahájil své doktorské studium v roce 2008 a jako téma své disertační práce si 

zvolit pokus zmapovat proces politické změny v letech 1989/1990 ve svém rodném městě 

Kopřivnici.  

Předně bych rád jako školitel zdůraznil, že Stanislav Peš plnil své studijní povinnosti 

doktorského studia vždy řádně. V roce 2011 vystoupil na mezinárodní konferenci „Twenty 

Years of Post-Soviet Countries“ ve Varšavě s příspěvkem „Current Situation of the Research 

on transition to Democracy at the Regional Level“, který byl založen právě na jeh přípravné 

studii k disertační práci.  

Samotná disertační práce kolegy Peše má ambici nikoliv pouze popsat proces změny 

politických poměrů v Kopřivnici v roce 1989, ale je časově dotažena až do komunálních 

voleb v roce 1990, které jsou obecně považovány za okamžik ukončení lokálních tranzicí.  

První kapitola práce zasazuje hlavní téma disertace do obecného rámce vývoje čs. společnosti 

a politiky v období závěrečné fáze normalizace, tedy druhé poloviny 80. let. Kolega Peš zde 

vychází z hlavní české i zahraniční literatury k tomuto tématu (Rataj-Houda, Pullman, Brown, 

Valeš, Vaněk). Všímá si především krizových jevů komunistického režimu. Nemohu souhlasit 

s autorovým hodnocením, že „Československý režim na konci 80. let můžeme bez rozpaků 

nazvat tím nejrigidnějším ze všech, které bylo možno v Evropě nalézt.“ (s. 13). Toto tvrzení 

při srovnání s režimy, které ještě na konci 80. let panovaly v Rumunsku, Albánii či nakonec i 

v NDR, nemůže obstát. 

Druhá kapitola seznamuje čtenáře s moderními dějinami města Kopřivnice. Autor se opírá 

především o práce místních a regionálních historiků, či o primární prameny (kronika města, 

apod.). Ukazuje, že město samotné i jeho obyvatelstvo se ve druhé polovině 20. století do 

značné míry stalo jakýmsi zajatcem ambiciózních a v mnohém přemrštěných plánů 

komunistického režimu v oblasti automobilového průmyslu. Pro pochopení toho, jak 

probíhala politická změna v roce 1989 a jak je i dnes místními obyvateli nahlížena, je totiž 

klíčovým fenoménem právě ovládnutí města automobilovým gigantem Tatra. Obrovský 
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rozmach tohoto podniku v 70. a 80. letech zcela změnil charakter města i jeho sociální 

strukturu, vedl k masivnímu nárůstu počtu obyvatel, který ovšem ani samotným 

komunistickým režimem nebyl v dostatečné míře pokryt občanskou vybaveností. 

Automobilová monokultura se pak naplno projevila ve svém negativním světle po roce 1990, 

kdy začalo docházet k razantnímu poklesu výroby v Tatře.  

Třetí kapitola je věnována seznámení s fungováním veřejné správy na lokální úrovni před 

rokem 1989. Autor zde hojně využívá poznatků, jež nabyl z rozhovorů s aktéry událostí 

z roku 1989, a v praktické rovině pak ukazuje proces politické socializace na lokální úrovni, 

neboť z některých členů předlistopadového národního či občanských výborů se v listopadu 

1989 stali reprezentanti místní protirežimní opozice.   

Ve čtvrté kapitole autor popisuje samotný průběh událostí v listopadu a prosince 1989; 

kapitola je vlastně snahou komparovat vývoj v centru dění v Praze s událostmi v Kopřivnici. 

Zdá se mi ovšem, že kolega Peš se někdy až zbytečně a křečovitě snaží porovnávat 

neporovnatelné. Je totiž zřejmé, a je to jedna z hlavních zásad komparace procesů politické 

změny v mocenském centru a v na lokální úrovni, že se jedná o dvě zcela odlišné roviny 

výzkumu. Není proto příliš překvapivé zjištění, že organizace veřejných protestů probíhala 

v Kopřivnici ještě s daleko větší mírou improvizace a nepřipravenosti, než v Praze. Nicméně 

kolega Peš myslím dobře ukázal, jak velký vliv na lokální události měl přímý kontakt 

s centrem dění v Praze (ať už ve formě návštěv některých občanů Kopřivnice na pražských 

demonstracích, nebo naopak „spanilé jízdy studentů a zástupců KCOF z Prahy v Kopřivnici).  

Pátá kapitola, popisující založení kopřivnického Občanského fóra, přináší několik zajímavých 

poznatků, jež autor získal jednak studiem místních kronik, dobového tisku, ale zejména 

rozhovory s tehdejšími aktéry. Mám na mysli především vytvoření tzv. Rady starších 

místního OF, složené z bývalých politických vězňů. Některá autorova tvrzení však vyvolávají 

určité pochybnosti – besedu v M-klubu dne 23.11.1989 je těžko možno označit za „zahájení 

rozhovorů formující se opozice s představiteli komunistického režimu na místní úrovni,“, 

když autor sám ukazuje, že šlo skutečně více o veřejnou debatu občanů než o politické 

jednání s jasně vyprofilovanými stranami u jednacího stolu.  

Šestá kapitola e pak určitou snahou o komparaci událostí od 17.11. do 27.11.1989 na úrovni 

Prahy, Kopřivnice a několika obdobně velkých měst západních Čech. Autor zde vychází 

zejm. z prací Lukáše Valeše o procesu politické změny 1989 na Plzeňsku, Klatovsku a 

Domažlicku.  

Sedmá kapitola je pak jakousi sondou do lokálního tisku na pozadí chování celostátních médií 

v listopadu 1989 a jejich vlivu na tehdejší dění.  
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V osmé kapitole autor popisuje hlavní události v období roku 1990 – od odvolání vedení 

města, přes kooptace poslanců MěstNV, přejmenovávání ulic až po dražby v rámci malé 

privatizace. Autor zde vychází jednak z rozhovorů s účastníky, a jednak z obecné odborné 

literatury k tématu.  

Následující tři poslední kapitoly jsou pak popisem průběhu a výsledků prvních svobodných 

voleb v červnu 1990, komunálních voleb v listopadu 1990 v Kopřivnici; poslední kapitola pak 

představuje medailonky hlavních aktérů tehdejšího dění.  

Předložená disertační práce je rozhodně zajímavým a přínosným pokusem o zmapování jedné 

lokální poltické změny. Nicméně si myslím, že některé možnosti tématu zůstaly spíše 

nevyužity. Práce by si určitě zasluhovala rozsáhlejší teoretický rámec; autorovi se minimálně 

nabízela možnost toto veskrze zajímavé téma pojmout například z hlediska systémové 

analýzy či analýzy vztahu centra vs. periferie, byť s vědomím výše zmíněných limitů tohoto 

přístupu. Autor také podle mého názoru až příliš nekriticky důvěřuje svým zdrojům, 

především zpovídaným aktérům tehdejšího dění – v práci podle mne chybí poněkud kritičtější 

odstup jako od popisovaných událostí, tak od osob a aktérů. Ač nerad (protože v disertační 

práci se to nepředpokládá), musím kolegovi Pešovi vytknout také poměrně velké množství 

stylistických a gramatických chyb či překlepů, jež se v práci vyskytují. Nicméně na práci S. 

Peše oceňuji jeho intenzivní zájem o své město a snahu napsat poprvé dějiny politické změny 

1989 ve svém městě. Autor má také od reprezentantů města příslib a zájem o vydání jeho 

práce, která by tak měla sloužit i občanům města k hlubšímu poznání své nedávné minulosti.  

Přes výše zmíněné výtky disertační práci kolegy Peše doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

V Dobříši, dne 12.7. 2014                                              ..................................................... 
                                                                                               PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 
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