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Předložená disertační práce je pokusem zmapovat vývoj středně velkého moravského 

města Kopřivnice v přelomovém období, jež vešlo do učebnic jako tzv. Sametová, či 

listopadová revoluce. Slovy politologie postihnout proces demokratické tranzice na místní 

úrovni. Pro autora tohoto posudku je mimo jiné zajímavý i fakt, že Stanislav Peš v mnohém 

vycházel z jeho disertační práce, obhájené na Ústavu politologie FF UK, Klatovy v procesu 

politické změny 1989/1990. Svědčí o tom stejné nebo velmi podobné názvy obou prácí i 

některých kapitol (strukturální předpoklady změny). 

V tom ale podobnost obou prací končí. Stanislav Peš zdokumentoval události Sametové 

revoluce v místních podmínkách, ovšem bez úvodní teoretické stati. Ta by přitom nemusela 

být jen „nutnou podmínkou“ disertační práce, která je obhajovaná nikoliv na oboru historie, 

ale politologie (a obecně společenských věd). K dispozici je dnes už dostatek českých a 

samozřejmě i zahraničních prací, které zobecňují problematiku tranzice zemí střední a 

východní Evropy. V tomto úvodu bylo možné nastínit, zda jsou tyto tranzitologické teorie 

aplikovatelné i na poměry českých měst nebo zda česká komunální sféra jen automaticky 

reflektovala vývoj tak, jak ho „diktovalo“ pražské centrum. Druhou možnost využít 

dostupnou politologickou teorii nabízela i komparace, o kterou se autor v textu také pokusil 

– ať už porovnáním vývoje v Praze a ostatních českých městech nebo pokusem porovnat 

vývoj v několika mimopražských městech – Plzeň, Kopřivnice, Klatovy, Domažlice. V tomto 

směru by byla práce velmi přínosná a opravdu originální. Bohužel autor se zastavil jen na půli 

cesty a teoretické impulsy zůstaly v mnohém nevyužity. 

Druhý problém práce vidím v nevyužití celé řady publikací, ale především pramenů, jež jsou 

jistě k dispozici. Autor práce ji postavil především na výpovědích jednotlivých aktérů 

listopadové revoluce v Kopřivnici, které autor vedl (pravděpodobně) metodou orální historie 

(některá její klasická teoretická díla by v práci mohla být rovněž zmíněna). Druhým důležitým 

pramenem je pak kopřivnická kronika, která je k dispozici i v elektronické podobě na 



archivním portálu. V práci však nejsou citovány ani materiály Okresního výboru KSČ v Novém 

Jičíně, ani materiály okresního národního výboru či Městského národního výboru v Kopřivnici 

(minimálně zápisy pléna a rady), popř. materiály z provenience organizací Národní fronty. 

Totéž platí i o tisku. Zmiňován je jen list vydávaný kopřivnickou tatrou Tatrovák, ale chybí 

zmínka o okresních novinách či o krajském deníku (zejména poté, co „revoluce zvítězila“ 

vývoj ve městě byl více přehledný). Na druhou stranu je třeba ocenit výběr narátorů, který 

zahrnuje mimo jiné i původního předsedu Městského národního výboru v Kopřivnici, tedy 

nikoliv jen „vítěze“ z řad Občanského fóra. Autor také správně zdůrazňuje dominantní roli 

podniku Tatra v daném politickém procesu. 

Třetí výtka směřuje k faktu, že práci chybí zobecňující závěr, v němž by autor shrnul poznatky 

své práce tak, aby jimi mohl obohatit celkové poznání české tranzice a nikoliv jen vývoj ve 

vlastní Kopřivnici. Stranou pozornosti ponechávám některé formální, resp. jazykové 

problémy práce, jež se potýká s poměrně vysokým výskytem gramatických chyb a překlepů 

(viz např. malé a velké o v sousloví Občanské fórum). 

Přes uvedené námitky se autorovi v zásadě podařilo splnit hlavní cíl práce, pakliže jím mělo 

být poznání revolučního vývoje v Kopřivnici v časovém období leden 1989 - podzim 1990 

(tedy po komunální volby). Práce je navíc psána svižným, čtivým jazykem, který čtenáře 

vtáhne do děje. Na druhou stranu obecnému politologickému poznání a zejména výše 

zmíněným teoriím zůstal autor v mnohém dlužen. Práce je v některých parametrech 

poměrně prvoplánovitá až povrchní, což souvisí mimo jiné i s absencí většího množství 

pramenů, aplikace teorií, nedostatku další literatury apod. 

Autorova práce tak pravděpodobně přispěje k rozšíření poznatků regionální historie o 

sledovaném období a ve vlastní Kopřivnici najde řadu čtenářů. Její ambice ale mohla a měla 

být vyšší. Přesto ji doporučuji k obhajobě. 
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