
Oponentský posudek

Jaroš, Martin, Kompetence tazatele při práci s traumatickými životními vzpomínkami 
narátorů: možnosti a meze využití psychoterapeutických přístupů v orálně-historické 
praxi, FHS 2020. 

Na úvod bych chtěl ocenit diplomantovo rozhodnutí zpracovat právě takové téma. Nestává se 
často, aby studenti volili pro své diplomové práce témata z oblasti etické a spíše obecnější – 
teoreticko-metodologické. To samozřejmě klade trochu jiné – a zjevně poněkud větší – 
nároky na diplomanta. Někdy ho takové rozhodnutí dovede k nesmírně zajímavým 
výsledkům, někdy alespoň k zajímavému vymezení pole, někdy se téma ukáže z různých 
důvodů nad jeho síly.

Martin Jaroš je příkladem kombinace dvou posledních možností – osciluje mezi místy 
zajímavým vymezením pole a spíše (bohužel) selháním.

Ani nemohl dopadnout jinak. Touha v jednom textu debatovat Heideggera, Whita, Frankla 
atd. je sice obdivuhodná, ale nejsem si jistý, že by tímto textem měla být školní práce (a 
diplomová práce takovou školní prací je – alespoň standardně jí bývá). Ve výsledku se Martin
Jaroš k textům těchto autorů vztahuje jen prostřednictvím sekundární literatury, a to ještě v 
podstatě jen české (často de facto úvodové), a to je málo. 

Respektive nebylo by to málo a rozuměl bych tomu jako možnému kontextu, pokud by 
následoval vlastní výzkum. Jenže to se již dostávám k tomu, co dle mého soudu selhalo 
nejvíc. 

Martin Jaroš přemýšlí v textu o traumatu a porozuměl jsem tomu tak, že jeho klíčovou 
„praktickou“ částí měla být spolupráce specialistů – psychologů či psychoterapeutů – při 
analýze některých rozhovorů a narátorů (zdali prožili či neprožili trauma, jak se k takovým 
lidem při rozhovoru chovat atd.). Jenže výsledek je chabý, spolupracující specialisté si 
většinou ani nevyslechli rozhovor a odpovídali – soudě dle textu navíc lakonicky – jen na 
obecné otázky. Jako jádro takového typu tématu bych si přitom představovat velice konkrétní 
rozbor orálně-historických rozhovorů (z hlediska chyb v nich učiněných v zacházení s 
traumaty, případně naopak pozitivní praxe). Nic takového v textu není a vposledku začíná i 
končí u obecných konstatování/tvrzení, která se opírají vlastně jen o diplomantovo 
přesvědčení. A to je málo (možná je na vině i málo času na zpracování, protože jsem z textu 
vyrozuměl, že například spolupráce se specialisty probíhala až v červenci 2020).

Rovněž lze vznést otazníky nad diplomantovými propozicemi (počátečními tezemi), jejichž 
nosnost měla být prací ověřena. Jedna propozice (inspirace orální historie psychologií je 
možná a žádoucí) je už dávno žitou zkušeností oboru; stačí se porozhlédnout po textech 
orálních historiků z celého světa, kteří leckdy právě takto postupují (a často jsou velmi 
zdatnými psychology). Druhá teze (část populace se setkala s traumatem a je třeba tomu 
přizpůsobit podmínky OH výzkumu) je zčásti zjevný fakt (setkání s traumatem), zčásti banalita
(samozřejmě, že pokud orální historik natáčí rozhovor s osobou potenciálně proživší trauma, 
měl by tomu svůj výzkum uzpůsobit).



Nechtěl bych ale přece jen pouze kritizovat. Už na začátku jsem uvedl, že sám pokus o 
zpracování takových témat vítám a považuji jej za chválihodný – už třeba jen proto, že je těžší
než standardní výzkum. A tak i přesto, že se diplomantovi jeho pokus tak docela nezdařil, 
práci bych nezatracoval. Je vposledku vzhledem k jejímu širokému záběru postavena na 
znalosti široké literatury, ale třeba i na nadšení, a tak diplomovou práci Martina Jaroše 
nakonec přece jen považuji za obhajitelnou a v případě kvalitního průběhu obhajoby ji lze 
hodnotit známkou 3 (dobře).

V Praze dne 9. září 2020
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