
Posudok diplomovej práce Jany Svobodovej:

Dvacáté století ve světle zkušeností jedné ženy. 

Alternativní pohled na dějiny získaný pomocí orální historie

Po prečítaní tejto rozsiahlej diplomovej práce sa pred čitateľom/čitateľkou 

otvorí veľmi bohatý obraz života jednej ženy a doby, v ktorej žila. Ambícia 

diplomandky bola viac než deskriptívna, lebo za cieľ si vytýčila preskúmať mieru 

a spôsob vplyvu spoločenských udalostí na každodenný život svojej babičky, jej 

zakorenenosť v genderovom systéme (charakter internalizácie a spôsob 

reprodukcie rodových rolí a rodových stereotypov) a diskrepanciu medzi 

životnými skúsenosťami ženy, pochádzajúcej z chudobného 

poľnohospodárskeho prostredia a obrazom, ktorý podáva „mainstreamová 

história, zameraná skôr na stredné mestské vrstvy“ (pozri abstrakt), 

akcentujúca viac politické a hospodárske dejiny než každodennosť.  Hneď 

v úvode môžem konštatovať, že prvé dve ciele sa podarilo diplomantke veľmi 

dobre splniť, tretiemu ostala ešte všeličo dlžná. 

Diplomandka svoju pozicionalitu nevyčerpáva v úvode, v ktorom hovorí 

o motivácii napísať túto prácu a o možných cestách uchopenia témy, ale ju 

formuluje priebežne počas celého písania diplomovej práce. Jej stanovisko je 

hlboko osobne angažované, pripravené porozumieť životu blízkej osoby 

(vlastnej babičke) v kontexte rodinných a spoločenských vzťahov, ako 

aj meniacich sa historických udalostí.

Úspešnosť interpretácie, ktorá tvorí viac než polovicu práce a je autorkiným 

originálnym prínosom, závisela od zvládnutia teoreticko-metodologických 

východísk. Myslím si, že diplomandka dobre premyslela štruktúru tejto časti, 

keď začala všeobecne genderom, rozlíšila ženskú a genderovú históriu, 

zdôraznila význam a konštruktívnu povahu orálnej histórie, pritom ale 

nezabudla vyzdvihnúť etický aspekt výskumu a nepodcenila ani technické ( skôr 

metodické) postupy orálnej histórie. Pri hľadaní metódy, ktorú by sama použila,

sa oprela o dva základné zdroje, ktoré majú skúsenosť s orálnou históriou. Boli 

nimi publikácie  Centra orálnej histórie USD AV ČR a publikácia slovenského 



tímu Pamäť žien. Môžem konštatovať, že dôkladne naštudovala orálnu históriu  

ako metódu získavanie vyrozprávanej biografie a vystihla tie jej prednosti, 

o ktorých sa domnievala, že využije jednak pri realizácii rozhovorov, ako aj pri 

ich analýze a interpretáciách. Urobiť doplnkové rozhovory bolo účelovo dobré 

rozhodnutie. 

Sústredím sa na vyzdvihnutie predností a pozitívnych stránok ako aj istých 

nedostatkov, resp. možných zlepšení samotnej interpretácie. Pozitívne 

oceňujem rozčlenenie 20. storočia do jednotlivých historických období, 

uvedených všeobecnou charakteristikou a autorkin záujem ukázať, že 

„učebnicové texty nie sú univerzálne platné a že život v 20.storočí mal viacej 

než jednu podobu, a taktiež to, o koľko sa môže história obohatiť, keď sú do 

politickej histórie zapracované osobné skúsenosti,  sociálne či kultúrne histórie 

a genderové interpretácie.“ (s.37) Snaha o pluralizáciu pohľadov a prístupov 

a vyvarovanie sa príliš generalizujúcim výpovediam je skutočne potrebná. 

Problematické je však vymedzenie „učebnicových textov“. Patrí medzi ne aj 

najčastejšie uvádzaný zdroj (Macháčová Jana, Matějíček Jiří)? 

V prvom analyzovanom období otvorila diplomandka niekoľko tém (detskú 

prácu, otázku vzdelania, prudériu, atď.), ktoré sú síce roztrúsené, ale 

tematizovanie genderovej diferenciácie tvorí kvalitné východisko pre ďalšie 

konkretizácie. Do vzájomnej súvislosti dáva gender, sociálne postavenie 

a vzdelanie a na príklade  svojej babičky ukazuje, aký význam malo pre ňu 

vzdelanie a prečo nemá rovnako vysoký status pre všetky ženy.  

V ďalšej časti (s. 47, 48) sa genderové role zamieňajú za genderové stereotypy. 

Interpretácie na s. 49 a 50 prechádzajú do psychologizujúcej polohy,  trpia 

domýšľavosťou, hľadajúc „pravý dôvod“. Je zaujímavé, ako interpretátorka 

sama nechtiac podľahla rodovému stereotypu „dobrej matky“, ktorá nemôže byť 

chladná k deťom, a preto hľadá všetky dôvody vyvracajúce takúto črtu. Zároveň 

však na tomto mieste začína pracovať s konceptom dobrého dievčatka a dobrej 

ženy, ktorý sleduje v rôznych životných situáciách rozhodovania a konania 

babičky.  Rovnako výstižná je aj interpretácia genderovo  diferencovaného 

konceptu hrdinstva (s. 53) a telesnosti. V časti venovanej druhej svetovej vojne,

ktorá rámcovala tentoraz menej šťastný príbeh babičky, sa diplomandka 

natoľko „vžila“ do jej situácie, že svojou interpretáciou zakryla „hlas“ narátorky.  



Práve pri tých závažných rozhodnutiach mi chýbajú  citované dlhšie významové 

sekvencie,  ktoré by posilnili autentickosť a presvedčivosť príbehu a zároveň by 

tvorili materiál pre jazykovú analýzu. Až po s.66 majú citované výpovede (často 

len jedna veta) skôr charakter ilustračný, dokumentujúci už hotovú interpretáciu. 

Situácia sa od s. 66 mení, pretože nasleduje výstižná analýza o kontrole tela, 

telesnosti a jej vzťahu k utváraniu identity. Kvalitné sú aj ďalšie analýzy, 

odhaľujúce cestu babičky k nezávislosti. Na viacerých miestach rušivo ale 

pôsobia „skoky“ do  „veľkej histórie“. 

Diplomandka urobila veľký kus práce, škoda len, že nedopracovala do konca 

svoj zámer a na záver neporovnala, v čom sa skúsenosť jednej ženy s 20. 

storočím líši od generalizovanej ženskej skúsenosti (pozri s. 5).

Diplomandka preukázala schopnosť samostatnej výskumnej práce a dokázala 

použiť náročnú metodiku predovšetkým v interpretačnej časti. Práca je 

napísaná veľmi kultivovaným jazykom, s dobrou štylizáciou a bez gramatických 

chýb. Kameňom úrazu je spôsob odkazovania na relevantnú literatúru. Časté 

odkazy na celú knihu sú nefunkčné. Platí to aj v tých prípadoch, kde sa uvádza 

určitá strana. V práci je minimum konkrétnych citátov. Napriek tomu, že celá 

práca je preplnená množstvom odkazov, uvedená skutočnosť znižuje odbornú 

kvalitu diplomovej práce.  

Diplomová práca Dvacáté století ve světle zkušeností jedné ženy,

alternativní pohled na dějiny získaný pomocí orální historie Jany 

Svobodovej je nesporne originálna. Svojim rozsahom, náročnosťou i kvalitou 

spracovania spĺňa nároky, ktoré sú kladené na diplomové práce. Na základe 

pozitívneho hodnotenia predloženého textu navrhujem hodnotiť diplomovú 

prácu známkou "výborný" (1).

Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.

V Bratislave 13. 10. 2008                 




