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Bakalářská práce sl. Jany Merjavé z produktivní dílny doc. Vaňka a jeho spolupracovníků je 

pokračováním grantového projektu Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Biografická 

vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence (2006-2008, Centrum orální historie, ÚSD AV 

ČR). Cíl práce a také zvolená metodologie nejsou tedy dílem mladé autorky. Originalitu jejího 

výzkumu lze však spatřovat ve výběru vzorku. Sl. Merjavá shromáždila technikou oral history 12 

životopisných vyprávění od šesti informátorů (od každého respondenta dva). Osloveni byli příslušníci 

její rodiny: tři manželské páry tří sourozenců z Krompach na Slovensku (respondenti se narodili 

v letech 1940-1951, dva z nich jsou příslušníci inteligence, tři dělníci a jeden je „nezařaditelný“). 

V souladu s projektem se studentka zaměřila především na jejich prožitek normalizace, jakkoliv si 

velmi správně uvědomila, že toto období vyrůstá z jednoho času a do dalšího času ústí. I jí dávám 

k úvaze, zda by se neměla do budoucna seznámit i s jinými koncepty paměti. V přítomné práci by mě 

ovšem spíše než přetlumočení závěrů docenta Vaňka zajímalo, jak informátorka pracovala se svou 

rolí výzkumníka-blízkého příbuzného, případně jak se její výzkum rozchází nebo překrývá 

s historiografickými závěry. 

Autorka naprosto správně zařadila do své práce charakteristiku východoslovenského města 

Krompachy, některá tvrzení z této přehledné kompilace však nejsou zaštítěna odkazy na odbornou 

literatury nebo jiné zdroje (s. 20-21, pozn. 1, 2, 3, 4). V hodnocení vývoje Krompach po roce 1945 pak 

podlehla místy zjevně tendenční literatuře. Je také škoda, že do svého nástinu vývoje 

nezakomponovala materiál získaný z městských kronik. Zápisy z nich vytvářejí historii oddělenou od 

té, kterou nabízí literatura. Naopak za příkladné pokládám profily jednotlivých informátorů. 

Přepisy rozhovorů čtenář bohužel nemá k dispozici. Jejich analýza a interpretace se pak 

zaměřuje – v souladu s grantovým projektem - pouze na některé aspekty prožívání a hodnocení 

vlastního života: aspekt genderový, aspekt sociálně-profesní /dějiny a život v určitých dobách 

z pohledu příslušníka inteligence a dělnictva/ a na vysoce aktuální problém konfliktu mezi sociálními 

jistotami a osobní svobodou. Závěry, které autorka na základě svých interpretací rozhovorů nabízí, 

jsou uvážené a mimořádně zajímavé. Za jistý handicap ovšem pokládám, že při svém vyhodnocování  

nebere v potaz: 1. fenomén stylizace, 2. fenomén specifičnosti východního Slovenska, které zažilo – 

na rozdíl od českých zemí – v poválečném období prudký vzestup životní úrovně, 3. již dosažené 

výsledky, které by mohly složit jako materiál pro komparaci. Za handicap práce považuji i to, že se 

autorka neseznámila alespoň s některými tituly z oblasti sociálních dějin, historické sociologie, tituly, 

které se věnují hodnotovým orientacím, vzorům chování, vlastnostem atd. inteligence a dělnictva. Její 

velmi pěkný výzkum by tak získal ještě další dimenze. Právě tyto nedostatky mě vedou k tomu, že 

práci hodnotím jako práci hraniční: na rozhraní horší výborné a špičkové velmi dobré, přičemž se 

přikláním spíše ke špičkové velmi dobré. 
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