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Téma a metoda zpracování bakalářské práce Aleny Krákorové bezprostředně 

koresponduje s jejím naturelem, zabývá se stále otevřeným a aktuálním problémem a pracuje 

s živým materiálem. Práce zároveň značně těží ze zakotvenosti autorky ve zkoumaném 

prostředí a tématu, přehlédnout se nedá ani vysoké osobní nasazení při zpracování. Zvolená 

metoda, tedy analýza rozhovorů s narátory, patří k trendům moderní historiografie. Díky ní se 

bezpochyby dostaneme k informacím, které lze jiným způsobem zachytit jen obtížně. Uvítala 

bych ovšem přece jen větší důraz na konfrontaci s literaturou, event. písemnými prameny i 

jinými zdroji informací. To je ovšem obecnější problém, který jde s metodou oral history ruku 

v ruce. Je otázkou, zda obecnější závěry můžeme činit pouze na základě odborně vedených 

rozhovorů, nebo zda máme zohledňovat i jiné aspekty. 

Alena Krákorová si vybrala zajímavé téma a heuristicky zajímavý vzorek. Ona 

zajímavost spočívá především v mínimálním zájmu, jaký byl problému historiky zatím 

věnován. Zabývá se totiž průměrností. Zkoumanými osobnostmi nejsou lidé na okraji, je už 

jedno jakém a z jakého úhlu pohledu, ale obyčejní, šedí, průměrní a přece neméně životní 

lidé, kterým byla společná práce v ZPA Čakovice v době normalizace. Autorka se zaměřuje 

na řadu problémů a otázek, na roli továrny v životě lidí, nejen ekonomíckou, ale i sociální, 

kde dospívá k relevantním a pro někoho možná i překvapivým výsledkům. Dále se věnuje 

dílčím tématům, např. cestování nebo vnímání Západu. Zde se domnívám, že by bylo třeba 

pracovat s více zdroji informací, pokud mají být závěry zobecněny. Ovšem pokud je 

deklarováno, že se jedná o sondu, pak je její přístup dostačující. 

Bakalářská práce Aleny Krákorové je svým způsobem výjimečná, a to z hlediska 

metodologického, tématického, ale třeba i svým rozsahem. Domnívám se, že splňuje 

požadavky, které jsou na tento typ prací kladeny, a doporučuji ji k obhajobě. 

Praha, 20.5.2008 
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