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Generace jako specifická společenství, jejichž příslušníci jsou k sobě vázáni sdílenou zkušeností 
významných dějinných zlomů nebo kulturním prostředím či socializací, přitahovaly pozornost 
sociálních vědců již od druhé poloviny 19. století. V období po vydání kanonického textu sociologa Karla 
Mannheima Problem der Generationen v roce 1928 zaznamenala generační studia rapidní nárůst zájmu 
znovu po roce 1968, kdy revolta nastupující mladé generace proti panujícímu konzervativnímu řádu 
významně zasáhla do života společností po celém světě. V českém akademickém prostředí panuje 
doposud značná nedůvěřivost vůči využití generací jako interpretačního klíče pro vysvětlení historické 
změny, ačkoliv se v posledních deseti letech objevily první pokusy o generační analýzu (např. Radim 
Marada, Paměť, trauma, generace, in Sociální studia 1-2/2007; Lukáš Fasora, Stáří k poradě, mládí 

k boji, radikalizace mladé generace českých socialistů 1900–1920, Brno 2015). Výzkum generací, ať již 
založený na kvantitativních nebo kvalitativních metodách a jejich interpretacích, je velmi náročný 
z hlediska teoretického ukotvení, vhodného nastavení výzkumného designu a formulování přesných 
závěrů. Právě nebezpečí příliš paušalizujících a zjednodušujících závěrů je dle mého soudu hlavním 
důvodem odrazujícím doposud většinu tuzemských badatelů od využití generační analýzy. 
Odvahu paní Petry Novákové zvolit si generační zkušenost za hlavní předmět výzkumu v kvalifikační 
práci nelze než ocenit. Samotný prvotní nápad zaměřit pozornost na určitou generační skupinu, která 
procházela formativním životním období v době zásadních celospolečenských změn, je velmi 
intelektuálně slibný. O přemýšlivé povaze a badatelských zkušenostech autorky vypovídá také 
rozhodnutí ohraničit výzkum konkrétní lokalitou, v níž lze přehledně sledovat každodenní život a 
interpretovat myšlenkový svět aktérů v přehledném kontextu. Práce vstupuje do závažné debaty 
o rozporuplné povaze prvních 25 let po roce 1945, což sama autorka již v úvodu reflektuje. Dále reaguje 
také na otázku, jak mohla nastupující mladá generace vychovaná v 50. letech sehrát klíčovou úlohu jak 
v obrodném procesu 60. let, tak v počátečním období tzv. normalizace. Badatelská intuice a 
intelektuální nadání autorky jsou nejsilnějšími, ale bohužel také posledními nespornými kvalitami 
předkládané diplomové práce. 
Práce splňuje všechny minimální formální nároky na diplomové práce. Obsahuje všechny předepsané 
prvky, úprava textu je vzorná, citační norma zvolena vhodně a užívána konzistentně. V práci se 
vyskytuje větší množství gramatických chyb v interpunkci, v psaní velkých písmen (např. První 
republika, První světová válka, Němečtí vojáci atd.) a vykazuje také stylistické nedostatky. Některé 
pasáže jsou nesrozumitelné kvůli chybám vzniklým spěšnou editací textu (např. na s. 18: „Historii 
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jako takovou lze vykládat více teorii a přistupovat k ní z různých úhlů pohledu a vnímat různé přístupy 
v bádání.“) Některé věty nevyjadřují v podstatě žádnou myšlenku a také nedávají smysl (např. na s. 
72: „Směr udaný po roce 1945 byl jasný a postupně naplňoval vyřčené plány, které znamenaly spojování 
zemědělských celků a vznik jednotných družstev.“); osobně netuším, jak může směr naplňovat plány. 
Práce je rozdělena na poměrně rozsáhlý úvod (s. 7–40; 34 s.), stručnou stať (s. 41–79; 39 s.) a závěr 
(s. 80–83). Struktura práce působí nevyváženě a spíše vzbuzuje dojem, že se jedná o úvod k zamýšlené 
mnohem rozsáhlejší analýze. 
Dvěma základními představami, které se prolínají celým textem a do značné míry dopředu formují 
výkladová schémata je zásadní odlišnost venkova a města (s. 34: „“Vesnice vždy fungovala zcela jinak 
než města.“) a jedinečnost generace dětí vychovávaných v 50. letech (s. 58: „[…] generační zkušenost 
dětí vychovávaných v 50. a na začátku 60. let je zcela rozdílná, než mají okolní generace.“). Autorka 
přitom zcela rezignovala na analýzu vzájemných interakcí mezi stranickými resp. státními institucemi a 
lokálním prostředím, což sama odůvodnila neprostupností vyprázdněného jazyka pramenů. Ačkoliv se 
sama vymezuje vůči zjednodušením tuzemské tradice totalitaristického vyprávění o komunistické 
diktatuře, sama si napomáhá využitím klišé o režimu jako vyloučeném a zároveň všudypřítomném 
aktérovi (s. 46: „Přestože se tedy komunistický režim snažil působit na učitele […], věděl, že pokud si na 
svou stranu nezíská rodiče dětí […]). Režim vědoucí, jednající a hlavně manipulující nic netušící děti je 
formující ideou nejrozsáhlejší části stati zaměřené na školní výuku. Kvůli příliš úzké pramenné bázi a 
nedostatečné práci s dostupnou sekundární literaturou působí většina zjištění jako intuitivní tvrzení, 
která jsou často vlastně poměrně naivní nebo banální. V podobném duchu je napsán také závěr, který 
víceméně jen znova opakuje již mnohokrát v práci zmíněné autorčiny dojmy a myšlenky. 
Nedostatečná práce s literaturou se ostatně projevuje již v úvodních metodologických pasážích, kde 
autorka zaměňuje stranický revizionismus po Stalinově smrti za metodologický revizionismus 
v sovětologii 70. let. Ačkoliv přitom odkazuje na článek Sheily Fitzpatrick, je zřejmé, že nečetla ani jeho 
abstrakt. Podobné podezření ostatně vzbuzuje celá řada odkazů, kde autorka zmiňuje celé knihy bez 
uvedení konkrétních stran nebo pasáží. 
Pokud by se jednalo o bakalářskou práci, neváhal bych zmiňované nedostatky opomenout a ocenit 
alespoň snahu autorky vypořádat se s náročným tématem. V případě práce diplomové si sice sám 
netroufnu práci přímo nedoporučit k obhajobě, ale přenechávám zkušenějším kolegům ve zkušební 
komisi ke zvážení, zda předkládaná práce vůbec splňuje minimální oborové standardy kladené běžně 
na odborný text ukončující magisterské studium. V případě úspěšné obhajoby navrhuji 
předkládanou diplomovou práci hodnotit jako dobrou. 
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