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Posudek na magisterskou diplomovou práci Jany Svobodové: 

Dvacáté století ve světle zkušeností jedné ženy: 
alternativní pohled na dějiny získaný pomocí orální historie

Hodnocení: 10 bodů

Komentář:

Předkládanou magisterskou diplomovou práci Jany Svobodové na téma 
individuální biografie „jedné ženy“ zasazené do kontextu dvacátého století celkově 
hodnotím jako vynikající. Jedná se o práci, která je důkladně zpracovaná, dokládá 
autorčin přehled o relevantní odborné literatuře, vyznačuje se inovativním koncepčním 
pojetím vybraného tématu a vystupují z ní autorčiny analytické a vyjadřovací schopnosti. 
Jedná se o práci, která precizním způsobem kombinuje genderovou analýzu a orální 
historii v kombinaci, která je sice „alternativní“ z tzv. „tradičního“ oborového pohledu  
slepého k genderu či orální historii, jež ale nabízí komplexní a vynikající zpracování všech 
důležitých aspektů kvalitního odborného historického textu: dějinný politicko-společenský 
kontext, teoretické vymezení, originální výzkum, propojení empirie a teorie v plynulém a 
nesmírně čtivém narativu, důkladná analýza, inspirativní a přesvědčivé závěry. Hned na 
úvod bych ráda poznamenala, že v průběhu celé práce autorka pracovala velmi 
samostatně a systematicky. Práce se tvořila v průběhu více než dvou let, během níž 
autorka neustále posunovala a přeformulovávala svůj přístup k tématu, směr výzkumu, 
své teze, podrobovala svůj výzkum, analýzu a strukturu práce další a další kritice, reflexi a 
přepracování. V žádném případě se tedy nejedná o uspěchanou práci šitou horkou jehlou 
v posledních pár měsících a týdnech před odevzdáním. Jsem přesvědčená, že tyto kvality 
z práce jasně vyznívají. Celkově bych chtěla zdůraznit vysokou kvalitu argumentace, 
koncepčního vnímání a analytického potenciálu autorky, stejně jako systematičnost a 
jasnou strukturu práce. Práci tedy hodnotím jako nadprůměrnou diplomovou práci, která si 
zaslouží stupeň výborně.

Jako vedoucí práce se ve svém posudku vždy nejprve zaměřuji na silné stránky a 
přínosné aspekty předkládané práce, poté zhodnocuji její slabší místa a momenty, ve 
kterých vidím možnost pro další rozpracování a hlubší analýzu. Tentokrát je můj posudek 
o druhý aspekt kratší a jednodušší. Nemám ve zvyku rozhazovat ve svých posudcích 
slova chvály plnými hrstmi a často i ve svých posudcích vedoucí práce spíše supluji roli 
kritického oponenta, ale tentokrát je uznání skutečně na místě. Musím přiznat, že i já 
(stejně jako potenciální vedoucí autorčiny absolventské práce na regionální univerzitě) 
jsem byla zprvu zdrženlivá a spíše skeptická, když za mnou autorka přišla s tím, že by 
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svou diplomovou práci „ráda napsala o své babičce.“ Znělo to velmi jednudušše a 
povrchně, bez náboje a nápadu, téměř jako úhybný manévr napsání diplomové práce 
cestou nejmenšího úsilí a odporu. Autorka mě nicméně již v začátku našich konzultací 
přesvědčila, že má smysl toto téma otevřít a pracovat na něm, že život její babičky je 
„skutečně zajímavý,“ že jde jen o to, „jak na to.“ To, co v práci není vůbec viditelné a proč 
se tedy o tomto kontextu rozepisuji tak podrobně, je právě proces vzniku této práce, její 
dramatická proměna od prvního náčrtu i souborné práce na konci prvního ročníku po 
konečnou verzi. Nejedná se přitom o jakýsi abstraktní skok práce jako takové, ale 
samozřejmě o významný intelektuální a analytický posun samotné autorky, jež je podle 
mého názoru během tří let, co jí znám, zjevný a impozantní. S odstupem dvou let a při 
pohledu na finální verzi této téměř 170ti stránkové práce, jsem nesmírně ráda, že autorka 
svůj zájem a ambici nevzdala, že jsem její úsilí a nadšení neodradila, ale podpořila, a 
mohla se tak konzultačně spolupodílet na tomto projektu. Vedení této práce bylo radostí, 
inspirací a obohacením, ze které jsem autorce velmi vděčná.

I když sama autorka strukturu své práce rozděluje do dvou částí, teoretické a výzkumné 
(6), práce Jany Svobodové není tradiční diplomovou prací dvou jasně oddělených a 
přibližně stejně dlouhých částí, které se občas protnou. Ve svém celku se jedná o práci 
spíše teoreticko-koncepčního rázu, která teorii a empirický výzkum prolíná do 
komplexního narativu, jež kriticky doplňuje a místy i vybízí k přehodnocení současných, a 
zatím dostupných, pohledů na dějiny dvacátého století v československém státu a 
společnosti. Zvolený teoreticko-metodologický úhel pohledu, kritická genderová analýza
v kombinaci s orální historií, pak do práce vnáší možnost podívat se na toto téma a 
kontext zcela unikátním způsobem, prostřednictvím vyprávění životních zkušeností, 
prožitků a reflexí jedné ženy, autorčiny babičky, jež autorka bravurně zpracovává v hlavní 
a obsahově nejdelší části práce. Na rozdíl od mnohých výstupů orální historie, které 
spočívají často pouze ve stránkách a kapitolách přepisů rozhovorů a životopisných
vyprávění bez adekvátní interpretace, neřku-li analýzy, těchto narativů, s ujištěním, že 
interpretace či analýza není nutná, neboť závěry si čtenáři jistě udělají sami, je tato práce 
postavená právě na hloubkové analýze a interpretaci „babiččina vyprávění.“ V tomto 
aspektu, tj. ve skutečně analyticky důkladném a odborně kompetentním propojení 
„syrového“ vyprávění se sekundární historickou literaturou a teoretickými základy, na 
nichž práce stojí, zároveň spatřuji největší přínos předložené diplomové práce. Již úvod 
práce (2-6) naznačuje, že autorčiny ambice „zjistit, jak se konkrétní doba a události 
odrazily v životě konkrétní ženy“, zasadit interpretaci babiččina života do „mocenského 
(genderového) systému, jenž ho zároveň konstruuje“ a snaha „porozumět babiččinu 
životu v rámci kultury, v níž ... žijeme a umožňující odhalit dosud neznámé souvislosti, 
které její život určovaly“ (5), byly úspěšné.

V úvodní pasáži (7-36) autorka, dle mého názoru adekvátně, představuje svá teoretická 
východiska, a to jak genderová, tak historická. Součástí této části práce je také velmi 
podrobně zpracovaná metodologie, v níž autorka dokládá svou šíři a znalost odborné 
literatury. Kladně hodnotím i vysvětlení a vymezení podobností i rozdílností mezi 
„klasickou“ a feministickou orální historií, z něhož je zřejmé, v čem bude spočívat 
genderová povaha předkládané práce. Integrálním, a velmi dobře zvládnutým, aspektem 
teoreticko-metodologické části je zároveň reflexivní kontextualizace a pozicionalita 
autorky, kde autorka přímo do teoreticko-metodologického rozboru začleňuje diskusi 
příprav, realizace a zpracovávání jednotlivých rozhovorů (a následných přepisů). Je 
evidentní, že tato práce byla nesmírně časově, obsahově i energicky náročná (z práce 
např. vyplývá, že autorka shromáždila přes 70 stran přepsaných rozhovorů, o terénních 
poznámkách, protokolech a rozborech nemluvě). 
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Následná, hlavní pasáž „Zkušenost s dvacátým stoletím – interpretace“ (37-97), je 
vynikajícím příkladem genderové orální historie. Autorka plynně a souvisle integruje 
dobový kontext přejatý ze sekundární literatury s vlastní analýzou, protkanou citacemi 
z babiččina vyprávění, jež slouží jako důkazní materiál pro představené autorčiny 
interpretace babiččina chování, jednání, motivací, hodnot, či ambicí. Součástí tohoto, jak 
již bylo řečeno nesmírně plynulého a čtivého textu, je důsledná genderová analýza 
jednotlivých stěžejních, ale i běžných, až banálních momentů babiččina života 
zasazeného do kontextu proměn 20. století. Jinými slovy, autorce se skutečně daří 
gender využívat jako analytickou, nejen deskriptivní kategorii, jak o ní píše americká 
historička Joan Scott. Z práce je zcela jasné, proč autorka o své babičce píše, proč je 
tento příběh relevantní a důležitý jak v kontextu historie 20. století, genderových principů 
organizace společnosti, tak i ambicí orální historie obohatit pohled na soudobé dějiny. Je 
jasné, jaký vliv mělo na rodinu a babičku např. znárodnění a zabavení rodinného krámu, 
jakými způsoby „postavení“ ženy či genderová očekávání, role a stereotypy ovlivnily 
babiččin život, kdy naopak její vlastní rozhodnutí či kontrola jejího vlastního těla měla 
navrch, co to má vše společného s malým městem a vesnickým kontextem, či 
socialismem jako historickým obdobím i politickým zřízením. Výsledkem je poutavý 
příběh, který nicméně zdařile snese označení „odborný text.“ Po autorčině analytickém 
zpracování je tudíž i zřejmé, že i samotné, syrové „rozhovory s babičkou“ představují 
nesmírně cenný zdrojový materiál a celou práci je tedy třeba hodnotit i z pohledu 
originálního empirického přínosu, nejen z hlediska obsahu a zpracování práce.

Za zmínku jistě stojí také autorčina badatelská etika. Z úvodu, ve kterém autorka odhaluje 
své motivace práce, „cesty za poznáním,“ zrání a proměny svého tématu, i ze samotných 
interpretací v hlavní části práce, je zřejmá autorčina schopnost reagovat na „prameny,“
které se před ní během výzkumu otevřely. Jinými slovy, podle mého názoru je třeba 
ocenit schopnost a ochotu autorky pilovat a proměňovat téma a argumenty práce na 
základě skutečných názorů a vyprávění babičky, které zaznamenala, a jež často 
nekorespondovaly s autorčinými očekáváními či představami, namísto účelové selekce 
babiččiných výroků, které by podporovaly její stávající teze a argumenty. 

Na závěr bych chtěla znovu vyzdvihnout celkovou koncepční a argumentační kvalitu 
předložené práce a přesvědčení, že po částečných úpravách je tato práce dle mého 
názoru zcela jednoznačně vhodná a přínosná pro publikování (a rozhovory vhodné pro 
případné uložení v archívu Centra orální historie AV ČR). Jako výchozí bodové 
hodnocení pro ústní obhajobu navrhuji maximální počet bodů, tj. 10 a stupeň 
výborně.

Věra Sokolová, Ph.D.
vedoucí diplomové práce




