
Posudek na magisterskou práci Sametová revoluce v Náchodě. Její „vítězové“ a „poražení“ 
(autor Bc. Jáchym Škoda)

Hodnocená magisterská práce sestává z následujících částí: Úvod, Teoretická část, Praktická 
část, Závěr, seznamy zkratek, archivních zdrojů a využitých rozhovorů, Přílohy. Pokládám 
tuto strukturaci za vhodnou, a to zejména pro začínajícího badatele. Po formální stránce tato 
struktura však obsahuje některé nedostatky. Za chybné pokládám zařazení popisného průběhu 
sametové revoluce v Náchodě do Teoretické části, také zařazení podkapitoly Charakteristika 
regionu do kapitoly Úvod nepokládám za standardní postup. V obsahu také autorovi „vypadl“
seznam literatury. Také seznam archivních zdrojů pokládám za nedostatečný (chybí názvy 
archivů), či věcně chybný (citovaná statistická ročenka není archiválií). Dovoluji si 
připomenout, že schopnost klasifikovat a náležitě strukturovat pramenné zdroje ve svých 
kvalifikačních pracích je dlouhodobým a permanentně se opakujícím nedostatkem studentů 
oboru orální historie-soudobé dějiny.

Texty, které jsou součástí kapitoly Teoretická část, patří rozhodně k slabší části předložené 
práce. Autor prakticky zcela rezignoval na důkladné „představení“ města Náchoda, zejména 
z pohledu demografického, socioprofesního a částečně i ekonomického.  Jen implicitně se 
např. čtenář dostane k informaci, že Náchod byl okresním městem, čemuž zajisté odpovídala 
příslušná institucionální „výbava“ města. Je také skutečností, že pohled autora na 
normalizační společnost v obecném pohledu je velmi vágní a schematický. Autor bohužel 
k bližší charakteristice společnosti v období tzv. normalizace nevyužil existující bohatou 
literaturu. Dá se tak říci, že podceněním této části autor uskutečnil nedostatečnou přípravu pro
vedení vlastních rozhovorů. Posuzovatel je totiž přesvědčen, že důkladná znalost zkoumané 
problematiky je jedním ze základních klíčů k provedení nejen  relevantního rozhovoru, ale i 
k následné interpretační fázi.

Kritizované část obsahuje i celou řadu věcných chyb, přičemž posuzovatel upozorňuje na ty 
nejzávažnější. Posuzovatel se opět domnívá, že tyto chyby (v rovině věcné i formulační) 
vyplývají z autorova nedostatečného studia literatury vztahující se k postavení společnosti 
v letech tzv. normalizace. 

Pro posuzovatele je především nepochopitelná – a z pohledu kontextu hodnocené práce také 
zbytečná – podkapitola Revoluce nebo re(f)oluce? K tomu jen metodologickou poznámku – 
pokud autor hodlá filozofovat na téma sametová revoluce (s akcentem na slovo revoluce), pak
by měl čtenáři přinejmenším objasnit, co pro něj pojem revoluce vlastně znamená. Dále 
upozorňuji na tyto chyby: Daniel Kroupa a Pavel Bratinka nebyli členy socialistické strany (s.
6), 21. prosince 1989 již Miloš Jakeš určitě nevystupoval, Karel Starý nebyl ředitelem 
Československé televize (s. 7), vyjádřené mocenské schéma je silně zjednodušené, přivítal 
bych alespoň zmínku o systému stranické nomenklatury (s. 9), srovnávání disentu v Praze a 
Náchodě je silně „přitažené za vlasy“, rozporuplné tvrzení v rovině dělníci – odmítání vstupu 
vojsk – vliv závodních organizací, tyto formulace působí až úsměvně (s. 9), stejně úsměvně 
působí hledání souvislosti mezi údajnou nečinností opozice a oficiální demonstrací k výročí 
VŘSR, včetně zmínky o lámání charakterů komunistickým režimem (s. 10), zbytečné „sypání 
popela“, kromě Prahy a částečně Brna neměly opoziční aktivity před listopadem 1989  vliv na



masovější vystoupení, a to ani ve městech, kde sídlily vysoké školy (s. 11), houslařský mistr 
jako potencionální agent StB – to šlo ověřit v databázích Archivu bezpečnostních složek (s. 
14), opakování textu (s. 16, 17), nedostatek materiálů z období sametové revoluce určitě 
nesouvisí s odporem OF vůči okresnímu archivu (s. 21), volební kampaň nezačala v lednu 
1990 (s. 22), Ján Čarnogurský nebyl ministrem vnitra (s. 26), opakovaná a ničím nepodložená
tvrzení o likvidaci materiálů StB vztahující se k Náchodu, autor však nikde neuvádí, že by 
provedl rešerši v Archivu bezpečnostních složek (s. 25, 26).

Jakmile autor přešel k  interpretační fázi, kterou čerpá z uskutečněných rozhovorů, pak se 
zcela zjevně ocitá na daleko „pevnější“ půdě. Oceňuji jak medailonky jednotlivých narátorů, 
tak vlastní interpretaci rozhovorů, včetně přehledné strukturace této interpretace.

Posuzovatel nemálo váhal při stanovení konečného hodnocení práce. Autor však usiluje o 
magisterský titul v oboru orální historie-soudobé dějiny. Podle názoru posuzovatele tak musí 
být schopen pracovat s písemnými prameny a literaturou rovnocenně jako s prameny, které 
vznikly prostřednictvím  rozhovorů s narátory. Protože v tomto ohledu existuje v práci nemalá
diskrepance, hodnotím magisterskou práci stupněm d o b ř e (3).
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