
Posudek na diplomovou práci Jáchyma Škody

Sametová revoluce v Náchodě. Její „vítězové“ a „poražení“

Předložená diplomová práce se zabývá mimořádně aktuálním a zajímavým tématem -

jak  vzhledem  k 25.  výročí  Sametové  revoluce,  tak  i  vzhledem  k  nárůstu  zájmu  české

historiografie o její regionální průběh. Práce sama přitom vznikala velmi nesnadně a dlouho,

což se bohužel projevilo na jejích některých slabších místech. Jako celek ale splnila svůj účel.

Autor v ní sleduje několik linií. Jednak obecné podmínky pádu komunistického režimu

v Československu,  včetně  jeho  mezinárodních  souvislostí,  jednak  situaci  v samotném

Náchodě  –  před  revolucí  a  po  ní.  Tyto  kapitoly  jsou  ale  jen  jakousi  předehrou  k tomu

nejdůležitějšímu  a  na  práci  nejcennějšímu  –  totiž  na  zachycení  revolučních  událostí

v Náchodě očima „vítězů“, tedy lidí z řad protirežimní opozice, i „poražených“, kteří stáli na

druhé straně pomyslné barikády, a to pomocí metody orální historie.

Jak už jsme uvedli, cíl práce se podařilo naplnit. Bylo by samozřejmě možné využít

širší pramennou základnu – situační zprávy STB, pléna a rady městského a okresního výboru,

krajský tisk apod. Ale i v této podobě má práce slušnou vypovídací hodnotu. Tu kazí jednak

vysoký výskyt gramatických chyb a překlepů – národní fronta s malým n (s. 10), občanské

fórum (s. 14 a násl.), nový čas s malým n (s. 22) atp. Určitým problémem je také nedodržení

některých  formálních  náležitostí  práce  –  zejména  nedostatky  v odkazech  na  citované

rozhovory v textu.  A také faktografické chyby – na straně 6 uvádí  autor  D.  Kroupu a P.

Bratinku jako tajemníky Národní fronty, na následující straně zase, že Miloš Jakeš vystoupil

ještě 21. prosince (správně asi 21. listopadu) s jasným prohlášením apod. Některé části práce

by si také zasloužili oddělit alespoň odstavci, když je text velmi nahuštěn.

Bez ohledu na tyto nedostatky práci doporučují k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm

velmi dobře.
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