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 Předkládaná diplomová si bere za cíl přiblížit práci řidičů pražské MHD a to fakticky 

po roce 1968 až do současnosti. Vzhledem k tomu, že pokud byla věnována v dosavadní 

české historiografii pozornost soudobým dějinám místní dopravy, jednalo se především o 

institucionální dějiny, je třeba volbu tématu ocenit. Práce se totiž pohybuje na pomezí orální 

historie, urbánních a regionálních dějin a také dějin dopravy. Otázkou zůstává, do jaké míry 

se nakonec autorovi podařilo předsevzaté zadání vyplnit, a to zejména s tohoto důvodu, že má 

díky rodinným kořenům k tématu velmi specifický vztah. 

 Co do metodologického vztažení, a uchopení tématu, autor se rozhodl posunout bádání 

dále především díky využití orální historie, což je určitě volba chvályhodná. Další 

metodologickou oporou mu byl historický archivní výzkum a také obsahová analýza dalších 

zdrojů – především elektronických, případně dostupných zdrojů tištěných. Do diskuze bych 

chtěl položit, zdali by nebylo vhodné využít též dobový tisk, případně zdali DPHMP před 

rokem 1989 a případně i po něm vydával či vydává nějaký interní titul, který by poskytl 

autorově práci další interpretační možnosti? Vzhledem k tomu, že se jedná též o dějiny 

specifické profese, dávám do diskuze otázku, zdali dobové či současné výzkumy veřejného 

mínění operují s kategorií řidiče a jak případně by bylo možno tento pramen do bádání 

zahrnout? 

 Sekundární literatura, jež autorovi slouží jako úvodní rámcová opora pro jeho 

interpretace, se vyjma metodologických titulů k oblasti orální historie sestává z řady 

výběrových titulů k českým dějinám po roce 1945, zejména pak k období tzv. normalizace a 

transformace. Zejména práce pražského „magistrátního“ historika Pavla Fojtíka jsou pro 

autora mimořádně cenné, neboť dávají možnost autorovi čerpat z předešlých desetiletí 

Fojtíkových bádání nad dějinami pražské hromadné dopravy. Tyto výzkumy je sice možné 

považovat za spolehlivé, nicméně vzhledem k formátu práce by bylo dobré, kdyby se autor 

opíral i o některá šíře pojatá díla jak k moderním a soudobým dějinám hlavního města, ale 

alespoň v elementární rovině se vyrovnal také s výsledky publikovanými k dějinám hromadné 

dopravy dalších českých, moravských a slezských měst (L. Čuma – Brno, L. Podivín – 

Pardubice, T. Potěšil – Olomouc nebo A. Novák – Třebíč). Namátkou mě také napadá 

přehledová práce Pavla Duška (Encyklopedie městské dopravy v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku – Libri 2003), nebo populárně naučná publikace Jiřího Loscse (s legendárními 

kresbami Jiřího Boudy), jež ještě před rokem 1989 vyšla v produkci nakladatelství Albatros 

(edice Oko). Vytčením specifik a potenciálních předností či slabin těchto publikací „před 

závorku“ by posléze mohla být více umocněna hodnota autorovy vlastní práce. Z absence 

zahraničních titulů pak vyplývá též absence zdůraznění kruciálního faktu, že oblast veřejné 

dopravy se ve střední Evropě (potažmo ČR) těšila a v mezinárodním srovnání stále těší 

dlouhé tradici, zájmu místních municipalit a potažmo i popularity obyvatel – cestujících. Od 

těchto faktorů se dle mého soudu také nepřímo odvíjí postavení samotných řidičů a to takřka 

„bez ohledu na dobu“. 

Pramenná základna je postavena především na orálněhistorických zdrojích a to 

prostřednictvím realizace a posléze analýzy a interpretace devíti rozhovorů (osm s řidiči a 

jeden s řidičkou). Tato volba se určitě jeví jako chvályhodná a poznatky získané touto 

metodou se jeví jako velmi cenné. Vzhledem k absenci, velké roztříštěnosti či neutříděnosti 

dostupných archivních zdrojů jsou totiž rozhovory mnohdy jediných zdrojem k poznání celé 

řady témat. 



 Práce disponuje logickou strukturou, ačkoliv by zde, jak jsem již nepřímo naznačil 

výše, mohlo být více demonstrováno specifikum práce na základě vymezení se vůči 

dosavadním přístupům zpracování tématu. Samotný výběr interpretačních témat velmi kvituji 

a podle mého soudu obecně patří k velkým přednostem. Na straně druhé straně při hlubším 

čtení jsem se nemohl zbavit neodbytného dojmu, že řada z témat je zde pouze letmo 

naznačena, aniž by byla podrobena hlubší analýze a srovnání s dalšími prameny. Ačkoliv se 

autor v úvodních částech práce deklaruje již jako „relativně nezaujatý“ badatel, mám totiž 

pocit, že místy úplně nedokázal vystoupit z osidel vyprávění „svých“ narátorů a že pouze 

představuje „jejich“ pohled bez začlenění do dobového kontextu. Jedním dechem dodávám, 

že interpretace není zdaleka nic jednoduchého, zvláště když se jedná o srovnávání podmínek 

(zejména) pracovního života předlistopadového a polistopadového období. Za nejsilnější a 

nejzdařilejší pasáže považuji části o nedostatku řidičů, rivalitě v rámci DPHMP, vztahu 

k cestujícím a „mazáctví“. Do diskuze bych chtěl položit otázku, o jaká témat interpretace 

příběhů řidičů a řidiček dala dále rozvíjet? Dále pak bych se chtěl zeptat, zdali by byla 

možnost v budoucnu zahrnout mezi narátory i „servisní“ profese či naopak i členy vedení 

DPHMP, jejichž vzpomínky by daly dílčím závěrům mnohem komplexnější rozměr? Dále 

bych se chtěl zeptat, zdali by byl schopen na základě znalosti knihy Vaněk – Krátká (eds.), 

Příběhy (ne)obyčejných profesí nalézt společné znaky či naopak odlišnosti s pojednávanými 

profesemi (či alespoň podle profesí autorem libovolně vybraných)? Za velmi pozitivní snahu 

považuji také snahu uchopit v náhledu téma řidičů z pohledu populární kultury, i když opět 

dle mého mínění zůstalo spíše u povrchního „nastřelení“ tématu. 

 Za velkou slabinu práce bohužel považuji její formální stránku, která je pro mě 

velkým zklamáním. Zejména textová kvalita (včetně hrubých pravopisných chyb) místy 

působí více než rušivě a snižuje celkovou úroveň práce. Zvláštní dotaz bych vznesl na 

autorovu motivaci a význam psaní termínů „Normalizace“ a „Transformace“ s velkými 

písmeny? 

I přes výše uvedené nedostatky práci považuji za cenný příspěvek k bádání nad 

soudobými dějinami české společnosti, doporučuji práci k obhajobě a v závislosti na kvalitě 

ústní obhajoby navrhuji jako možné hodnocení za „velmi dobře“ (2). 

 

 

 

V Praze 11. 9. 2016       PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 

 

 

 


