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Záměrem předkládané diplomové práce je podle autora pokus o mezioborový 
transfer poznatků z psychologie/psychoterapie do orální historie (či historie obecně), 
pokud jde o nutné kompetence tazatelů, a to v kontextu komunikace s traumatizovanými 
aktéry. Autor se tedy v rámci svého výzkumu snaží najít odpověď na otázku, jakým 
způsobem by měl tazatel či tazatelka adekvátně (,,správně“) reagovat v případě, že se 
během rozhovoru s pamětníkem/pamětnicí setká s traumatickými vzpomínkami. 
K zodpovězení této otázky využívá poznatky získané prostřednictvím dotazníkového 
šetření mezi klinickými psychology a psychoterapeuty, a to nad obecnými otázkami a 
kazuistikami předem vytipovaných pamětníků. 

Zvolené téma lze jistě bezpochyby považovat za inovativní a přínosné. Navíc 
nebývá zvykem, aby si student či studentka volili čistě teoreticko-metodologicko-etické 
téma. Taková volba nicméně logicky klade také větší nároky na formu i analytickou 
preciznost následného zpracování. Bohužel, hned v úvodu je třeba konstatovat, že 
odvážný pokus diplomanta o zpracování zajímavé problematiky novým způsobem trpí 
řadou nedostatků, ačkoliv struktura práce byla po formální stránce na první pohled 
zvolena správně. 

Po krátkém úvodu následuje ,,obsáhlá“ teoretická část, v níž jsou rozebírány 
jednotlivé (zejména filosofické a psychologické) koncepty, které autor považuje pro 
pochopení problematiky za důležité (logoterapie, existenciální analýza, Daseinsanalýza, 
narativní psychologie, transakční analýza, trauma, orální historie apod.). V této 
souvislosti je třeba uvést, že některá východiska autora považuji minimálně za sporná či 
nešťastně formulovaná (viz např. tvrzení na s. 46, že orálně-historický výzkum a priori 
předpokládá přítomnost traumatu). S tím souvisí i problém, jakým způsobem autor 
definuje ,,trauma“, protože v jeho kontextu ,,obratu dějin“ by pak muselo být bytostně 
přítomno v každém rozhovoru, domnívám se však, že klíčové je spíše emoční rozpoložení 
– resp. psychický stav respondenta, než samotné téma rozhovoru/událost či konkrétní 
narativ. 

Poté následuje druhá ,,empirická“ část, která je však v podstatě klasickou 
metodologií výzkumu. Autor v ní popisuje výběr vzorku respondentů z řad specialistů a 
specialistek z oblasti psychologie a psychoterapie, formu výzkumu (emailové dotazníkové 
šetření), výběr vzorových rozhovorů z portálu Paměť národa (4 rozhovory s veterány 
války v bývalé Jugoslávii), a v neposlední řadě také analytické a interpretační postupy 
(metoda zakotvená teorie), jimiž zpracovává získaná data.  
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Poslední část, kterou autor opět nazývá ,,empirická“ je syntézou získaných 
poznatků z dotazníků a tedy vypracováním jakýchsi potenciálních doporučení pro vedení 
orálně-historických rozhovorů. Problémem je, že na sérii otázek určenou 11 specialistům 
(psychologům/psychoterapeutům) nakonec odpovědělo sice úctyhodných 8 z nich, ale 
forma a selektivnost získaných odpovědí významným způsobem ovlivňuje validitu celého 
šetření (s typovými rozhovory se totiž nakonec – a to pouze velmi povrchně – obeznámili 
pouze 3 z oslovených odborníků). 

Základním problém předkládané práce je tak bohužel ta nejdůležitější část, a sice 
empirická, v níž autor (resp. zřejmě pro časovou vytíženost, a nakonec i neochotu ze 
strany respondentů?) rezignoval na cennou případovou studii, který měla být původně 
vypracována na základě vytipovaných rozhovorů či alespoň konkrétních úryvků z nich. 
Právě na těchto rozhovorech či úryvcích mohl autor jednotlivé poučky z vytvořeného 
,,manuálu“ pro vedení rozhovorů s traumatizovanými osobami prakticky demonstrovat. 

Shrnuto, předkládaný text ve mně budí velké rozpaky, protože stojí někde na půli 
cesty mezi poctivým (inovativním) polotovarem a (originálním) hotovým dílem. Přestože 
z teoreticko-metodologického hlediska se jedná o poměrně dobře zvládnutou práci; 
z hlediska designu výzkumu lze říct, že autor podcenil to nejdůležitější, a sice empirickou 
část a její časové rozvržení. I přes bezesporu řadu zajímavých postřehů tak text působí 
značně roztříštěně, a (bez případové studie) především neprůhledně až zmateně (viz 
např. abstrakt práce, který namísto výstižného shrnutí, o čem práce pojednává, připomíná 
spíše mlhavý filosofický úvod). Také po formální stránce kvalita textu značně kolísá, ale 
problematický je především samotný rozsah, který se – po odečtení všech doprovodných 
částí – pohybuje někde okolo 60 normostran, což je hluboko pod hranicí standardní délky. 

Nicméně, i přes výše uvedené výhrady diplomovou práci Martina Jaroše 
doporučuji k obhajobě, přestože navrhuji její hodnocení nejlépe známkou 3 
(,,dobře“). Není totiž pochyb o tom, že se jedná o originální a zajímavý (byť ne zcela 
dotažený) počin, který z teoretického, metodologického a etického hlediska poskytuje 
cenné interdisciplinární podněty k zamyšlení, vybočuje z ,,klasických“ prací na oboru 
OHSD a současně ukazuje možnost přínosné mezioborové spolupráce. 
 
 
V Praze, dne 2. 9. 2020       
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