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 Jana Merjavá se ve své bakalářské práci zaměřila na téma každodennosti v období tzv. 

normalizace a to konkrétně na životních příbězích členů jedné rodiny, sice autorčiny vlastní. 

Studentka se při výběru tématu nechala inspirovat grantovým projektem COH ÚSD AV ČR, v.v.i. 

Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Biografická vyprávění příslušníků dělnických 

profesí a inteligence., jež se jí stal stěžejním vodítkem při základním strukturování práce a posléze i 

při samotném výzkumu. 

 Autorka založila svou bakalářskou práci na metodě orální historie, sama uskutečnila 6 

rozhovorů touto metodou.  Výzkumný vzorek 6 narátorů, s nimiž studentka vedla rozhovory formou 

životopisného vyprávění (1 rozhovor natočila i na kameru), považuji pro účely zpracování 

bakalářské práce za dostačující. Pozitivně hodnotím skutečnost, že se v bakalářské práci objevuje i 

reflexe terénního výzkumu (problematika příbuzenského vztahu mezi tazatelem a narátorem) a 

rovněž fakt, že studentka si realizované rozhovory přepisovala sama. 

 Dále autorka pracovala s kronikou města Krompachy, kde svůj výzkum uskutečnila. V 

porovnání s velmi solidně zastoupenou literaturou vztahující se k metodologické části, je seznam 

prostudované odborné literatury k období tzv. normalizace poněkud stručný, i když získané 

poznatky sloužily autorce spíše jen jako jakýsi základ pro orientaci v prostoru a čase. Hlavním 

cílem autorky bylo pokusit se o vlastní orálně-historický výzkum a následnou analýzu a 

interpretaci. Za úvahu by však ještě stálo prostudování problematiky každodennosti a odkaz na ni 

třeba na základě prací, které vyšly přímo na Slovensku (např. Botiková, Profantová a další). Obecně 

pracuje studentka s prameny citlivě a podle etických norem.  

 Po metodologické části a kapitole věnující se charakteristice regionu a období tzv. 

normalizace se autorka věnuje vlastní interpretaci získaných dat. Nejprve přibližuje životní osudy 

jednotlivých narátorů formou „protokolu o rozhovoru“ a poté se soustředí na tři interpretační 

témata, v nichž se vždy snaží konfrontovat dva různé pohledy.  

 Autorka se tak postupně věnuje porovnání ženského a mužského stylu vyprávění, rozdílu 

mezi vnímáním socialistické ideologie z pohledu příslušníků inteligence a z pohledu dělníků a 

nakonec se zajímá o postoje a názory narátorů na období před a po roce 1989. Výsledné interpretace 

jsou založeny na vlastních závěrech, i když jak i autorka sama přiznává, její interpretace nemůže jít 



kvůli rozsahu bakalářské práce do větší hloubky. Možná by se pro příště mohla věnovat jen 

jednomu interpretačnímu tématu, které by pak mohla zpracovat daleko důkladněji. 

 Bakalářská práce Jany Merjavé je srozumitelně formulovaná, i když je na některých jejích 

částech patrné, že studentka patrně bojovala s nedostatkem času. Jazykové a stylistické zpracování 

je mírně poznamenáno skutečností, že mateřským jazykem autorky je slovenština, přesto se 

rozhodla napsat práci v českém jazyce, i tak je však na úrovni odpovídající formě práce. 

 

 Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou 2, velmi dobře. 


