
                             

 

 

 

 

 
 
Zvolte položku. bakalářské práce z Historie 

 

Autor: Filip Liška 

Název práce a bibliografické údaje:  V proudu slov: orální historie ve veřejném prostoru 

Autor posudku: Pavel Mücke 

 

A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek výborně 

Metodologie práce velmi dobře 

Koncepce a struktura práce výborně 

Práce s prameny velmi dobře 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení výborně 

Invenčnost a původnost výborně 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou velmi dobře 

Poznámkový aparát výborně 

Formální struktura práce výborně 

Stylistická a jazyková úroveň výborně 

Přílohy (pokud jsou) výborně 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 

 



                             

 

 

 

 

 
 
C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Předkládaná práce Bc. Filipa Lišky si klade z mého pohledu velmi ambiciózní a zároveň 

nelehký cíl z pomezí hned několika oborů, potažmo interdisciplinárních „polí“ (zejména dějin 

soudobé historiografie, orální historie, „dějin pro veřejnost“ – public history či mediálních 

studií nebo dokumentaristiky). Už na tomto místě bych uvedl, že se po přečtení práce 

domnívám, že je třeba takové předsevzetí a snahu ocenit, ovšem podle mého zůstává velkou 

otázkou, zdali je takové téma zpracovatelné v relevantní hloubce i šířce v rámci formátu 

bakalářské práce (a zdali by nebylo vhodnější se soustředit pouze na některá z naznačovaných 

témat). Při čtení práce mě napadala spousta poznámek a komentářů a samotné autorovo dílo 

mě ve výsledku velmi zaujalo. Z důvodů omezeného prostoru se proto pokusím shrnout 

nejzásadnější pozitiva a negativa a pokusím se z nich vyvodit potenciální otázky do debaty. 

Vzhledem k tomu, že jsem přijal roli oponenta, vyjádřil bych se nejdříve ke slabinám. 

Za hlavní problém celé práce spatřuji v poněkud vágně deklarované a posléze pojímané 

metodologické ukotvení autorova samotného bádání (v takřka bezbřehé interdisciplinární 

oblasti „kvalitativního výzkumu“). S tím souvisí také absence či jen letmé naznačení definic 

celé řady (spíše intuitivně) užívaných pojmů (např. „veřejný prostor“, „dokumentaristika“, 

„žurnalistika“, „rozhovor“ apod.). Tento nedostatek se posléze projevuje s místy značně 

normativních, místy naopak značně relativizujících, hodnoceních, které pak snižují výsledné 

vyznění práce. Za další nedostatek, který již jsem avizoval výše, osobně přisuzuji autorově 

původně poctivé snaze postihnout co nejvíce témat, jenž byly zmíněny v (pravděpodobně 

polostrukturovaných) rozhovorech, což vzhledem k „tlumočení“ názorů dotazovaných tak 

místy dosti ochuzuje potenciální hloubku analýzy a následné intepretace – ve zkratce řečeno: 

méně témat by znamenalo spíše více samotné autorské analýzy a interpretace. Za vůbec 

největší prohřešek eticko-legislativního charakteru pak považuji práci s osobními daty, aniž 

by byly v textu explicitně uvedeny souhlasy respondentů-narátorů s pořízenými rozhovory. 

Jejich zveřejnění v elektronické verzi práce totiž může tazatele i samotnou instituci vystavit 

v případě výskytu potenciálních stěžovatelů do velmi nepříjemné situace. Z obsahových věcí 

bych chtěl avizovat svůj nesouhlas s opakovaným autorovým tvrzením, že interview proniklo 

do vědy jako nástroj spolu se záznamovými technologiemi z oblasti žurnalistiky (např. s. 12). 



                             

 

 

 

 

 
 
Podle mého soudu tomu bylo na přelomu devatenáctého a dvacátého století právě naopak a 

celá tradice např. terénní sociologie, etnologie/antropologie, folkloristiky či tehdy dosti 

upozaďované kulturní historie (a jimi pořízené sbírky, z jejichž bohatství těžíme dodnes), je 

toho dokladem – i když sepjetí rozhovorů a žurnalistiky bylo minimálně od třicátých let 

minulého století stále pevnější a dnes (na rozdíl od situace před sto lety) tvoří každodenní 

součást mediální reality. 

Za hlavní pozitiva práce samotné naopak spatřuji jednak volbu tématu a dále pak podle 

mého názoru velmi přínosný soubor rozhovorů s vybranými (a dle autora práce klíčovými) 

aktéry a aktérkou, který vznikly díky autorovu terénnímu výzkumu. Pevně věřím, že jej téma 

oslovilo natolik, že v dalším výzkumu i nadále vytrvá a podaří se mu naznačené horizonty a 

témata i nadále rozšiřovat a prohlubovat. Do budoucna bych doporučoval naznačené sondy a 

„tlumočené výroky“ z rozhovorů více konfrontovat s poznatky z dalších zdrojů (např. 

analýzou institucionální produkce, jednotlivých děl autorů, ohlasů z odborných recenzí, 

komentářů z médií, dalších rozhovorů s minulými či současnými „insidery“ z Post Bellum, ale 

také např. z oblasti protagonistů COHA, aktérů dokumentaristiky realizované ve 

veřejnoprávních médiích, historiků či dokumentaristů „na volné noze“ apod.). 

Z formálního pohledu (vyjma již avizované absence písemných souhlasů s rozhovory) 

nemám k práci žádných zásadních výhrad. 

Podle mého názoru autor prokázal dostatečné kompetence kriticky a odborně 

zpracovat pojednávané téma a proto jeho práci vřele doporučuji k obhajobě. 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

Z jakých metodologických postulátů vychází autorův výzkum (zejména u natočených 

rozhovorů)? 

Jak autor ve zkratce definuje „veřejný prostor“? 

Jaké autor vnímá rozdíly mezi „výzkumným rozhovorem“, „rozhovorem v mediální praxi“ a 

„dokumentaristickým rozhovorem“? 

Jak je v soudobé orální historii v českém i mezinárodním kontextu hodnoceno (tajné) 

nahrávání bez vědomí a souhlasu dotazovaného? 

Jaké jsou podle autorova mínění perspektivy dalšího bádání ve vytčeném tématu? 

 



                             

 

 

 

 

 
 
3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně 

 

V Praze, dne 1. 9. 2020 

 

Podpis Pavel Mücke 


