
Posudek oponentky na diplomovou práci Bc. Václava Fürsta Konstrukce 
identit v biografických narativech reemigrantů 

 
Václav Fürst se ve své diplomové práci bezpochyby vydal na poměrně tenký led: 

nejenže si vybral téma v současnosti opět velice aktuální, tedy de facto migraci, její 
motivy, podoby a důsledky, navíc však jeho práce překračuje historické vědy svým 
přesahem do antropologie, zčásti snad i sociologie.  

 Obé se tak děje (dle mého soudu) velice zdařile a je zjevné, že se autor dobře 
pohybuje nejen „v terénu“ (orální historie), ale i na poli teoreticko-metodologickém.  

I proto si tedy dovolím otázku z tohoto ranku: jestliže autor na s. 8 charakterizuje 
svůj přístup jako konstruktivistický, předpokládám, byť na něj není odkázáno a mohu 
se tedy mýlit, že se (volně) opírá o článek Miloše Havelky Co může znamenat 
„filozofie“ v tzv. „filozofii dějin“. In: Dějiny-teorie-kritika = History-Theory-
Criticism. 2/2004. V tomto kontextu bych se tedy ráda autora zeptala, zda zvažoval 
pro svou práci některé postupy narativistického paradigmatu, které by alespoň na 
první pohled práci přináležely spíše?  

Hlavních otázek výzkumu je několik: „Jak se v narativním konstruování identit 
lidí, kteří v určité etapě svého života zvolili (či byli nuceni zvolit) změnu bydliště, […] 
odráží vztah k rodné zemi, k cílové zemi [...] K hlavním otázkám výzkumu patří, zda je 
možné chápat identitu těchto jedinců stále jako identitu národní, nebo je na místě ji 
označit jako identitu emigrantskou […]“ (s. 5, abstrakt) „Jaké strategie volili jedinci 
[…] k tomu, aby „se dostali ven“?“ (s. 14) „Jak tedy narátoři konstruují ve svých 
narativech vlastní identity?“ (s. 79)  

Z tohoto (neúplného) výčtu otázek se mi zdá, že na prvním místě autorova zájmu 
nestálo ani tak to, „co se v minulosti stalo“ (při vší problematičnosti, kterou této 
otázce konstruktivismus staví do cesty), jako to, jakou roli hraje re-emigrantská 
zkušenost v životním narativu narátorů – což bych tedy hledala spíše v „narativistické 
škatulce“.  

Anebo na pomezí těchto dvou, jak by naznačovalo autorovo bádání v Archivu 
bezpečnostních složek (s. 73): proč se nakonec pro komparaci vyprávění s archivními 
dokumenty autor rozhodl? Vyvozuje posléze ze zamlčení skutečností, které lze 
dohledat v ABS, nějaké hlubší posuny v konstrukci identit daných narátorů? Byť 
archivní výzkum původně nebyl v plánu a uskutečnil se až po natočení rozhovorů, 
konfrontoval třeba se svým novým zjištěním dotyčné narátory ex post?  

Václav Fürst pro svou práci bezesporu shromáždil úctyhodný soubor rozhovorů 
(21), z čehož dva jsou plně anonymizované, nicméně ani zbývající narátory autor 
v práci neodhalí pravými jmény a hovoří o nich pouze v iniciálách (celá jména jsou 
dohledatelná až v samotných složkách s rozhovory). Spíše ze zvědavosti bych se tedy 
ráda zeptala, co k tomuto rozhodnutí autora vedlo? Minimálně čtenářsky by se totiž 
možná plná jména četla lépe než jen první písmena. (A do jisté míry, byť třeba jen 
symbolicky, absence celých jmen naznačuje, že nešlo ani tak o jejich konkrétní 
„biografii“, jako o analýzu narativu, čímž se tedy vracím k první otázce.) 

V souvislosti s rozhovory mám ještě několik dílčích dotazů: narátor ‚NA‘ do 
odevzdání práce nedodal svůj souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, 
některé informace, které tomuto souhlasu nepodléhají, však přesto byly použity. (s. 
11) Mohl by autor tuto situaci, prosím, trochu rozvést? Za zajímavý dále považuji 
koncept „narátora mimo zkoumané skupiny, který slouží spíše pro komparaci“. 
(parafráze, s. 22) Jaký konkrétní přínos spatřuje autor v zařazení této narátorky? 
Jakkoli nechci umenšovat její osobní zajímavost, v kontextu celé práce se mi zdá 
využití rozhovoru s ní spíše redundantní.  

Teprve v Závěru práce se dozvídáme, že většina narátorů pocházela původně (tak či 



onak) z Prahy a i v emigraci žili ve velkoměstech. (s. 82) Domnívá se autor, že by 
zařazení narátorů, kteří pocházeli odjinud než z Prahy či jiných větších měst, mohlo 
práci nějak posunout? A pokud ano, jakým směrem?  

Z ryze metodologického hlediska by mě pak zajímalo, zda si zkoumané okruhy 
(národní identita, odchody, návraty, domov etc.) autor stanovil dopředu před 
natočením rozhovorů, či zda tato témata „vykrystalizovala“ až v průběhu výzkumu? 

Po celé stránce plné otázek musím říci, že tyto dotazy nejsou míněny jako kritika, 
nýbrž naopak jako projev toho, že mě práce skutečně zaujala a považuji ji jak 
tematicky, tak promyšlenou teoreticko-metodologickou stránkou za velice zdařilou. 

Práce je napsána velmi precizně a systematicky, občasné překlepy nikterak 
nepřekáží plynulému čtení, argumentace je promyšlená a jasná. Jen občas, spíše ke 
konci práce, autor jakoby odkládá výzkumnickou neutralitu a zejména při analýze 
„míry konformního jednání“ výklad působí trošku černobíle: zatímco u narátorů 
skupiny B (kteří odešli ze země legálně/pracovně) je vyjmenována celá škála „znaků 
konformity“ (aktivní účast ve společenských organizacích, členství v KSČ, ochota ke 
spolupráci s StB, absence protestů, akceptace klientelismu a další, s. 70), u narátorů 
skupiny A (kteří odešli z většiny nelegálně do západních zemí) si autor tyto otázky 
neklade. Pouhé konstatování, že „právě neochota ke konformnímu přijetí předpisů 
[...]“ dovedla tyto narátory k emigraci, podle mého nestačí. (s. 71) Koneckonců mnozí 
emigranti/exulanti/disidenti mají za sebou zkušenost s členstvím v KSČ, jistě i 
například v ROH, někteří i s StB. Bezpochyby taktéž občas využívali svých kontaktů, 
aby něčeho dosáhli/něco získali, byť třeba v jiné oblasti než narátoři ze skupiny B. 
Skutečně byli ve skupině A všichni narátoři již od mládí jasně vyhraněni směrem 
k nekonformitě? Jak vlastně autor definuje „konformní jednání“? Nakonec ani 
například Plastici nebyli od počátku explicitně, jaksi z definice „protirežimní“… 

Tento můj dojem ještě posílil Závěr, zejména pak nazírání této konformity „ve 
smyslu vlastního [osobního] selhání […]“ (s. 80) Interpretují to, že měli strach 
„vystoupit z davu“, aby neohrozili sebe či svou rodinu, sami narátoři jako vlastní 
selhání? Pokud nikoli, dostává se práce do třetice na tenký led a vlastně do vnitřního 
rozporu, pakliže autor proklamuje, že narátory nechtěl soudit. (s. 73) 

 
Přese všechny tyto poznámky samozřejmě musím závěrem dodat, že práce 

nepochybně splňuje podmínky kladené na diplomové práce, pročež ji s radostí 
doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit mezi stupněm „výborně“ (1) a „velmi 
dobře“ (2). 

 
 
 
 
 
V Praze 15. 6. 2017    Mgr. Jana Wohlmuth Markupová 


