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Rekonstruovat každodenní rozměr ideologicky a politicky definovaného útlaku patří 

k nejzajímavějším a zároveň nejnáročnějším badatelským úkolům současné historiografie. 

Když se Jakub Hošek rozhodoval o zaměření své bakalářské práce a usiloval se vydat tímto 

badatelským směrem, budil ve mně jeho záměr jisté pochybnosti. Jednak jsem věděl, že na 

tomto poli nestačí jen sbírat osobní zkušenosti aktérů, nýbrž je zapotřebí je opatrně 

kategorizovat a zasazovat do dobových souvislostí. Jednak mi bylo jasné, že každý pokus 

rekonstruovat životní svět disentu období normalizace narazí na krunýř dnešních 

stereotypních představ o povaze totalitního „režimu“, respektive disentu jako opoziční 

„morální síle“ a tiché inspiraci pro většinovou společnost. 

O to raději vyslovuji svůj názor, že přeložená práce splňuje nároky nejen bakalářské, nýbrž i 

magisterské práce. A to nejen rozsahem, nýbrž právě důkladností zpracování, schopností 

reflektovat předmět studia i použité nástroje analýzy, a celkově proniknout k myšlenkovému 

světu československého disentu období normalizace. Rád bych ocenil skutečnost, že autor má 

k předmětu svého studia velmi osobní vztah, zároveň je schopen tento vztah reflektovat a 

předmět svého studia důsledně historizovat (tedy zasadit do dobových souvislostí i pochopit 

racionalitu jednání aktérů bez zbytečných idealizací, resp. unáhlených odsudků). 

Svou práci autor člení do čtyř pomyslných kroků. Již první z nich – rekonstrukce organizační 

stránky útlaku – dokládá schopnost reflektovat rámec, v němž se útlak odehrával. Jádrem 

sdělení práce jsou pak různé stránky každodenního života disidentů – sledování, výslechy, 

postihy v profesionálním životě, násilí atd. , odkud autor odvíjí výklad obranných 

mechanismů, spočívajících převážně v důrazu na zákonnost, dodržování platných právních 

ustanovení a mezinárodních smluv. Na tomto základě pak práce nabízí průhled k mezilidským 

vztahům a k případným způsobům vyjednávání mezí státními orgány a pronásledovanými 

osobami. 



Tento prvek bych považoval za nejsilnější stránku práce. Pokud by autor pokračoval ve svém 

bádání dále, asi bych mu doporučil brát větší ohled na zahraniční literaturu a směry 

zahraničního bádání. Tyto zdroje by mu nejspíš mohly poskytnout jak přímé inspirace a 

odkazy, týkající se československého disentu, tak motivy pro rekonstrukci světa opozice. 

Jelikož má autor práce k danému tématu velmi osobní vztah, zároveň dokáže tento svůj vztah 

historizovat, bych autora na jeho další badatelské cestě rád výrazně podpořil. 

Práci velmi rád doporučuji k úspěšné obhajobě a doporučuji její hodnocení jako výborné.  
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