
Posudek oponenta 

ROJKOVÁ, Veronika, Ukončení těžby na Dole Schoeller/Nejedlý/Kladno očima 
horníků 

 

V diplomové práci se Veronika Rojková zabývá utlumením a následně ukončením těžby 
černého uhlí na Dole Nejedlý/Schoeller/Kladno, tj. události (sledu událostí), ke které došlo 
zhruba v průběhu první dekády po Listopadu 1989 – to je ovšem jen hlavní téma, text je totiž 
širší a přináší zajímavou studentskou sondu do života horníků-narátorů, kteří na tomto místě 
strávili podstatné části svých zaměstnaneckých kariér. 

Práce Veroniky Rojkové vychází, jak už slovo narátor v první odstavci značí, především 
z metody orální historie; na druhé straně ale studentka prokazuje solidní znalost sekundární 
literatury, což textu velmi prospělo, protože narativy „svých“ mluvčích dokáže vhodně 
kontextualizovat. 

Diplomantka není insider v pravém slova smyslu, chtělo by se říci: „nefárala“, nicméně přes 
svou rodinu jí s řadou svých narátorů pojí bližší vztahy, což sama přiznává. V práci o tom 
obšírně a smysluplně hovoří, nic nezatajuje a delší pasáž na téma vztah tazatel/poloinsider – 
narátor by mohla sloužit za příklad řadě dalších diplomových prací, které se musí 
vypořádávat s podobným vztahem – jako významné vidím i zmínky o genderových 
aspektech, které hrály při vzniku pramene/rozhovoru svou roli, byť by mohly být 
demonstrovány na konkrétních situacích, které při rozhovorech zažila.  

Doprovodným jevem jakéhosi přiznaného poloinsiderství je velká míra empatie projevovaná 
vůči narátorům – jejich příběhy jsou traktovány s upřímným respektem, až se chvílemi ale 
zdá, jako by nostalgie po „starých dobrých časech, kdy se těžilo a nebyla nezaměstnanost“, 
pronikla i do slov autorky práce; řadu citací je spíše „uváděna“, aniž by s nimi bylo hlouběji 
pracováno jako s příběhem, což je však vzhledem k dopředu přiznanému vztahu (pozici) 
k tématu nakonec prohřešek víceméně pochopitelný. Totéž (tj. pozici autorky práce) lze 
demonstrovat i na jiném příkladě – na velice hojném „vstupování“ do textu a větách, která 
nepostrádají hodnotící tóny a jsou uvozovány slovy jako „myslím“ atd. 

Narátoři, jak vidno z citací v textu, tazatelce důvěřovali, zahltili ji množstvím normativních, 
co do významů velmi obdařených výpovědí, na kterých by bylo možné poukázat například na 
selektivitu paměti (o které autorka ostatně sama mluví, byť jen obecně) – to by ovšem 
autorčin postoj musel být reflektovanější a k narátorům by bylo třeba při interpretaci a 
analýze přistupovat kritičtěji. 

Veronice Rojkové se proto dle mého podařilo sepsat poměrně zdařilou DP, která podává 
solidní obraz o jednom mikrohistorickém tématu. Kdyby se autorce podařilo poněkud více 
odosobnit (zobjektivizovat) text a silněji interpretovat prameny, mohl by být hodnocen i lépe, 
takto jej doporučuji k obhajobě s hodnocení velmi dobře – 2. 
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