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1. ÚVOD 

Při výběru tématu mé bakalářské práce jsem se inspirovala kurzy „Opozice, moc 

a společnost v letech 1969 – 1989 v Československu“ a „Oral history a její využití při 

studiu soudobých dějin“, které doc. M. Vaněk přednáší na Fakultě humanitních studií 

Univerzity Karlovy v Praze. Toto téma ovšem úzce souvisí zejména s grantovým 

projektem „Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Biografická 

vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence“, který byl v letech 2006 – 2008 

řešen Centrem orální historie při Ústavu soudobých dějin Akademie věd České 

republiky1. Cílem projektu bylo realizovat rozhovory s příslušníky dvou „méně 

viditelných“ vrstev obyvatelstva, tj. dělníků a inteligence, a zejména pak na základě 

těchto rozhovorů zkoumat vývoj a proměnu názorů a postojů těchto obyvatel 

k normalizačnímu režimu.  

Tato bakalářská práce s názvem „Osudy jedné rodiny v období tzv. normalizace. 

Biografická vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence“ vychází z dvanácti 

rozhovorů, jež jsem za pomoci metody orální historie vedla s šesti narátory. Pojítkem 

těchto narátorů je jejich rodinná příslušnost; představují tři manželské páry tří 

sourozenců. Následná analýza a interpretace těchto rozhovorů se snaží přiblížit zejména 

každodenní život narátorů a to, jak jej ovlivňoval právě normalizační režim. Snaží se 

postihnout to, v čem se příslušníci dělnictva i inteligence shodují, ale i to, v čem se 

jejich názory zcela rozcházejí. Práce se zaměřuje především na normalizační období, tj. 

období mezi léty 1969 –1989, ovšem ne absolutně striktně. Pozornost věnuje i názorům 

jednotlivých narátorů na listopadové události roku 1989 a následné změny v 

společnosti. Na základě těchto sdělení se pak snaží o i porovnání vlivu totalitního 

režimu s demokratickou společností. Hlavním cílem práce je tedy pokusit se odpovědět 

na otázku, jak příslušníci jedné rodiny reflektovali, resp. reflektují, společnost 70., 80. a 

posléze také události 90. let, ať už z pozice dělnictva nebo inteligence.  

                                                           
1
 Tento projekt navazuje na jiný grantový projekt s názvem „Politické elity a disent v období tzv. 

normalizace. Životopisná interview“, který ÚSD řešil v letech 2002 – 2004. Hlavním cílem zde bylo 
získat životopisná interview někdejších komunistických funkcionářů a disidentů a na jejich základě se 
pokusit přiblížit jejich životní dráhu a každodennost tak, jak ji mohla a ostatně i ovlivňovala jejich funkce 
resp. účast v opozici. Úspěšným výstupem tohoto projektu bylo publikování následujících titulů:  
VANĚK Miroslav – URBÁŠEK Pavel (eds.): Vítězové? Poražení? Politické elity a disent v období tzv. 
normalizace. Životopisná interview. 2. svazky. Praha, Prostor 2005, 1970 s. 
VANĚK, Miroslav (ed.): Mocní? a bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. 
Interpretační studie životopisných interview. Praha, Prostor 2006. 412 s. 
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2.1.    Metoda oral history, její využití a specifika 

Metodou řešení mé bakalářské práce je výzkumná metoda oral history. Ta se 

dá charakterizovat následujícím způsobem: „Jedná se o řadu propracovaných, avšak 

stále se vyvíjejících a dotvářejících postupů, jejichž prostřednictvím se badatel v oblasti 

humanitních a společenských věd dobírá nových poznatků, a to na základě ústního 

sdělení osob, jež byly účastníky či svědky dané události, procesu nebo doby, které 

badatel zkoumá, či osob, jejichž individuální prožitky, postoje a názory mohou obohatit 

badatelovo poznání o nich samých, případně o zkoumaném problému obecně.“2  Tato 

definice v praxi znamená, že se jedná o techniku nahrávaného rozhovoru typu otázka - 

odpověď, který vede tazatel s informovanou osobou, narátorem, který v rozhovoru 

poskytuje své vzpomínky, zážitky a názory na dané téma. Takto získaná data jsou 

následně analyzována a interpretována v souladu s konkrétním projektem. 

Orální historie se vyznačuje několika základními atributy: 

Kvalitativní metoda výzkumu: Existují oblasti společenské reality, které se nedají 

jednoduše změřit pomocí kvantitativních metod. Hlubšímu porozumění takovým 

fenoménům, jakým je třeba každodennost, je tedy možno dobrat se právě kvalitativními 

metodami výzkumu.3 Termínem kvalitativní výzkum je míněno takové bádání, které 

„sdělení jednotlivce vnímá jako svébytnou poznávací hodnotu a nesnaží se jeho obsah 

zobecnit za pomoci kvantifikujících (např. statistických) postupů do širších celků.“4 

Kvalitativní výzkum představuje induktivní postup bádání, tj. usuzování z jednotlivého 

na obecné. Hypotézy zde tedy nejsou testovány, nýbrž vytvářeny.5 Zdůrazňují se zde 

především individuální odlišnosti, činy, prožitky a postoje.6 To však na druhé straně 

neznamená, že badatel v oblasti oral history by měl úplně rezignovat na jakékoliv 

                                                           

2 VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: =aslouchat hlasům paměti: teoretické a 
praktické aspekty orální historie, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. – Fakulta humanitních 
studií UK 2007, s. 11. 
3 SILVERMAN, David: Ako robiť kvalitatívny výskum, Bratislava, Ikar 2005, s. 20. 
4 VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: =aslouchat hlasům paměti: teoretické a 
praktické aspekty orální historie, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. – Fakulta humanitních 
studií UK 2007, s. 16. 
5 Tamtéž, str. 124. 
6 Podle Davida Silvermana (2005) hlavní charakteristiky kvalitativního výzkumy udává Hammersleyho 
soubor preferencí kvalitativních výzkumníků. Viz David Silverman: Ako robiť kvalitatívny výskum, s. 20  
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kvantitativní přístupy. To je důležité zejména při porovnávání získaných výpovědí 

s jinými druhy pramenů. Historii je proto možno postihnout co možná „nejobjektivněji“ 

jedině kombinací obou přístupů, jak kvantitativního, tak kvalitativního.  

Interdisciplinární charakter: Metoda oral history je využitelná v celé řadě 

společenskovědných a humanitních oborů: v historii, sociologii, antropologii, etnologii, 

politologii, psychologii atd.  

Demokratizace dějin: Tato metoda je charakteristická demokratizujícím pojetím 

dějin. To znamená, že oproti klasickým historickým přístupům, jež vycházejí z 

„neorálních“, tj. zejména písemných pramenů, se metoda oral history snaží zohledňovat 

tzv. „malé dějiny“, dávat slovo opomíjeným vrstvám společnosti, reflektovat zejména 

individuální prožitky a rozměr každodennosti7. V průběhu psaní dějin především 

z pozice moci byly z historického dění vytlačeny miliony jednotlivců, bezejmenných 

mas8, jež své životy prožívaly bez participace na této moci, příp. vymezování se vůči ní. 

A právě zde nám metoda oral history poskytuje možnost nahlédnout v rámci daného 

období také do pohledu „zdola“. V individuálním životopisném interview před námi 

vyvstane obyčejný člověk a jeho život ve své každodennosti, plnosti a barevnosti, a 

v neposlední řadě i důležitosti.  

Vztah oral history k objektivním faktům: Rozhovory vedené metodou oral history 

vycházejí z minulých prožitků jednotlivce, což znamená, že jsou nutně ovlivněny 

časovým odstupem, prostředím jejich vzniku, kvalitou paměti narátora a vycházejí 

z jeho osobních motivů. Proto jsou získané údaje bytostně subjektivní. Tato subjektivita 

se ovšem nevnímá jako negativum, nýbrž jako nová kvalita, kvůli které vlastně ony 

rozhovory vůbec pořizujeme.  „Prostřednictvím orální historie se tedy badatel dostává 

k novým informacím, poznatkům a faktům, které obohacují, rozšiřují nebo korigují jeho 

dosavadní obraz dějin, a díky prožitkům a sdělením z úst dotazovaného má možnost 

dodat svému dějinnému líčení jeho individuální rozměr („zalidnění dějin“).“9  To ale 

opět neznamená, že se badatel v oblasti oral history zříká jakékoliv snahy o dosažení 

objektivních výsledků.  

                                                           
7
 VANĚK, M. a kol.: Orální historie: metodické a „technické“ postupy (skriptum), Olomouc 2003, s. 6-7.  

8 V období normalizace se tak hojně užívá např. pojmu „dělnická třída“. 
9
 VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: =aslouchat hlasům paměti: teoretické a 

praktické aspekty orální historie, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. – Fakulta humanitních 
studií UK 2007, s. 21. 
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2.2.   Životopisní interview jako technika sběru dat 

Hlavními technikami sběru dat u metody oral history jsou interview (rozhovor) 

a životní příběh (životopisné vyprávění). S každým z příslušných narátorů, popsanými 

níže v bodě 2. 4., jsem uskutečnila 2 rozhovory.  

Příprava rozhovoru:  Pro úspěšné zvládnutí mé orálně-historické bakalářské 

práce je nutná jistá rešeršní příprava. V ní jsem se zaměřila na studium daného tématu i 

z jiných dostupných zdrojů (archivy, soukromé sbírky, vědecké knihovny…), studium 

historie sledovaného období, studium regionálních specifik daného prostředí a 

v neposlední řadě na absolvování různých školení pro tazatele (realizováno zejména 

Centrem orální historie ÚSD AV ČR).  

Přípravný rozhovor: Ještě před uskutečněním samotného rozhovoru je důležité 

uskutečnit tzv. přípravný rozhovor (příp. komunikace mailem nebo telefonem). V nich 

jsem se s narátory domluvila na podmínkách a místě konání rozhovorů.10 Narátoři byli 

v této fázi také srozumitelně seznámeni s projektem, jeho cílem, smyslem a postupem 

včetně etického kodexu (viz kapitola 2.7.). Nezbytné bylo rovněž vysvětlit narátorovi, 

že ze strany tazatele se nejedná o žádný hodnotící soud nad jeho životem. 

První rozhovor: Vlastní první rozhovor měl podobu životopisného vyprávění. To 

v praxi znamená, že v ideálním případě se jednalo o souvislé, chronologické vyprávění 

životního příběhu. Narátorovi jsem se snažila ponechat co nejvolnější prostor. Mé 

otázky měly proto snahu být co nejvíce otevřené; jednalo se pouze o jakýsi popud 

k vyprávění (např. Jak si vzpomínáte na dětství, studia… ? Co bylo pak? nebo 

zopakování poslední věty narátora). Nepochybnou ctností tazatele by mělo být umění 

naslouchat, a to pozorně, se zájmem a snahou získat si důvěru.11 Zároveň jsem se 

snažila vystříhat následujících chyb: kladení více otázek najednou, kladení zjišťovacích 

                                                           
10 Zde jsem se jako tazatelka narátorovi přirozeně přizpůsobila – ve všech případech se jednalo o 
nerušené místo, kde se narátoři cítili příjemně. Důležité bylo narátora upozornit také nato, že přítomnost 
jiné osoby je nežádoucí. 
11 Podrobněji viz LEH, Almut: Forschungsetische Probleme in der Zeitzeugenforschung, in BIOS: 
Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History (Heft 1/2000) str. 66. 
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neboli uzavřených otázek, vnucování vlastního názoru, bagatelizace, diagnostikování, 

zkoušení narátora, interpretace, moralizování, intelektualizace12.  

Druhý rozhovor: Pro všechny druhé rozhovory jsem měla připravený soubor 

konkrétních otázek, jež byly rozděleny do oblastí práce, volného času, rodiny a 

politiky13. Tento soubor však představoval pouze jakousi pomůcku pro vedení druhého 

rozhovoru, tzn., že ne každému narátori byly nutně kladeny všechny tyto otázky, ovšem 

většina z nich ano. To záviselo zejména na analýze prvního rozhovoru: některé otázky 

již byly zodpovězeny, některé oblasti bylo potřeba rozebrat více než ostatní atd. Navíc 

po absolvování prvního rozhovoru jsem z něho vyhotovila podrobný protokol (záznam 

o rozhovoru), na jehož základě jsem si připravila další otázky pro onoho konkrétního 

narátora. Druhý rozhovor měl pak spíše podobu dialogu, který se více podobá 

strukturovanému interview. Ovšem stejně jako v prvním rozhovoru, jsem se i zde 

snažila získat především osobní názor a vzpomínku narátora. Druhý rozhovor byl až na 

jeden případ uskutečněn do měsíce od rozhovoru prvního.  

Nepostradatelnou součástí takového bádání je technické vybavení tazatele, který 

by měl být v dané oblasti pečlivě vyškolen. Z každého rozhovoru byl pořízen zvukový, 

v jednom případě i video záznam. Co se týče délky jednotlivých rozhovorů, ta se 

pohybovala mezi 30 a 70 minutami.   

 

2.3.   Výběr narátorů a prostředí výzkumů 

V souladu s projektem „dělníci a inteligence“ jsem si narátory vybírala z dvou 

vrstev společnosti: z příslušníků dělnických profesí14 na jedné straně a z řad 

inteligence15 na straně druhé. Abych se však vyhnula přílišné heterogenitě vzorku, 

kterou představuje náhodný, resp. pouze místně nebo regionálně omezený výběr 

narátorů, rozhodla jsem se omezit svůj výběr na příslušníky jedné rodiny, kteří navíc 

celý život nebo jeho valnou část žijí v jednom městě. Jedná se tedy o tři manželské páry 

                                                           
12 Viz VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: =aslouchat hlasům paměti: 
teoretické a praktické aspekty orální historie, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. – Fakulta 
humanitních studií UK 2007, s. 88. 
13 Soubor těchto otázek uvádím v příloze. 
14 Tj. člověk pracující manuálně, který se vyučil nějakému povolání a neaspiroval na jinou než dělnickou 
profesi. 
15 Tj. vysokoškolsky vzdělaný člověk, působící v dané době v povolání, odpovídající jeho vzdělání. 
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tří sourozenců (ročníky 1940 – 1951). Tím je zabezpečeno ideální rozložení narátorů, co 

se týče genderu. Co se ale týče jejich společenského zařazení, zde to už není tak ideální 

a ani jednoduché. V mém vzorku se tak vyskytují 2 příslušníci inteligence, 3 příslušníci 

dělnictva a zařazení posledního narátora je poněkud sporné. Není možno jej považovat 

ani za dělníka, ale ani za inteligenta. Ovšem omezení pozornosti mého výzkumu na 

narátory, z nichž polovina vyrostla ve stejném rodinném prostředí a dá se tedy říct, že 

měli stejnou výchozí pozici co do rodinného zázemí, mi poskytuje množství možností 

navzájem srovnávat jejich životní osudy, rozhodnutí a volby, rodinné vztahy a to, jaký 

na ně mělo vliv jejich pozdější působení v dělnické třídě nebo řadách inteligence. 

Z tohoto důvodu jsem se také rozhodla pro tuto volbu. To se nakonec stalo nosným 

tématem celé bakalářské práce.  

Co se týče prostředí výzkumu, všichni mí narátoři většinu svého života žijí v 

malém východoslovenském městě Krompachy16. Mé zaměření na toto město je dáno 

tím, že z něho sama pocházím a všechny narátory osobně znám, poněvadž je to moje 

vlastní rodina. To mi usnadňuje jednak práci s místními reáliemi, jednak i kontaktování 

narátorů. Jednotlivé rozhovory byly až na jednu výjimku realizovány v období duben - 

květen 2009 a jsou uloženy v mém soukromém archivu. 

 

2.3.1. Příbuzenský vztah mezi tazatelem a narátorem a jeho specifika 

Jak jsem poznamenala v předcházející kapitole, s narátory jsem v příbuzenském 

vztahu. Jeden manželský pár, konkrétně Anna a Alexander Kleinovy, jsou mí prarodiče, 

se kterými jsem prakticky vyrůstala. Jak v rozhovorech i v této práci ještě mnohokrát 

zazní, naše rodina je velice družná. Se všemi narátory jsem byla v dětství ale i dnes 

v relativně častém kontaktu. Vyplňují tak jistou část mého života, i proto jsem se 

rozhodla dělat rozhovory právě s nimi.  

Jako všechno, tak i tato okolnost má samozřejmě svá pozitiva i negativa. 

Jednoznačným pozitivem tohoto příbuzenského vztahu se ukázalo být kontaktování 

narátorů. Zde jsem neměla absolutně žádný problém, všichni narátoři mi rozhovory 

přislíbili velice ochotně. I když později někteří z nich možná trochu zaváhali, rozhovor 

mi nakonec jakožto své vnučce nebo neteři poskytli. Ochotně mi poskytli také 

soukromá fotoalba a problém jsem neměla ani s hledáním vhodného času či místa 

                                                           
16 Podrobněji se prostředím výzkumu, tj. městem Krompachy, budu zabývat v kapitole 3. 
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konání rozhovoru. Dalším pozitivem bylo, že jejich životní osudy do jisté míry znám, 

což mi ulehčovalo jak přípravu na jednotlivé rozhovory, tak i jejich samotní vedení17. 

Doufám, že nejenom z titulu příbuzenského vztahu se mi podařilo získat jejich důvěru.  

Výzkum vedený se svou vlastní rodinou ovšem na druhé straně skýtá i množství 

zákoutí a různých negativ. Jako první bych uvedla nebezpečí, které takovýto výzkum 

představuje pro samotné narátory. Obávala jsem se, že náš těsný příbuzenský vztah 

bude v oblasti upřímnosti narátorů působit jako rušivý element. Narátorům se neustále 

zdůrazňuje, že se ze strany tazatele nejedná o žádné hodnocení nebo souzení. Když je 

navíc oním tazatelem právě rodinný příslušník, narátoři můžou mít o to větší strach. 

Nakonec jsem však z rozhovorů měla velice kladný dojem. Koneckonců otázku, zdali 

by mí narátoři byli před cizím tazatelem více nebo méně upřímní, již asi nevyřeším. 

Zadruhé bych ráda poukázala na nebezpečí, které tento příbuzenský vztah představoval 

pro mne jako tazatelku. V průběhu celého výzkumu, ale zejména při analýze a 

interpretaci dat, by měl řešitel vystupovat nezaujatě a snažit se o co největší objektivitu. 

Ovšem v případě, že rozhovory vedete např. s vlastní babičkou, kterou máte rádi a se 

kterou jste v denodenním kontaktu, se tento požadavek nezaujatosti a objektivity může 

stát poněkud problematickým. Až v průběhu samotného řešení projektu jsem si 

uvědomila, jak nesmírně těžké je analyzovat životy, postoje a názory své rodiny. Proto 

jsem se snažila zejména při oné analýze co nejvíce odosobnit a poskytnout tak 

vyváženou a nezaujatou interpretaci získaných dat. Doufám, že jsem v této oblasti 

nezklamala.  

 

2.4. Vyhodnocování a interpretace získaných rozhovorů 

Při vyhodnocování a interpretaci získaných dat jsem postupovala podle 

následujícího schématu:  

1. Záznam o rozhovoru: Co možná nejdříve po skončení každého 

rozhovoru jsem zhotovila jeho písemný „záznam“ (výše zmiňovány protokol). 

Ten vedle pečlivého shrnutí obsahu rozhovoru obsahoval i všechny mé pocity 

z osoby narátora i z průběhu rozhovoru samotného: charakteristické nonverbální 

projevy, dojmy ohledně narátorovy upřímnosti, rozpory s historickou 

                                                           
17

 Například když se mi narátor při vyprávění „zasekl“, mohla jsem navázat třeba otázkou: „Pokud vím, 

v těchto letech jste si pořídil zahrádku. Jak jste se k ní dostal?“.  
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skutečností, rozpaky narátora nad určitými tématy, místa zvlášť citlivá a všechny 

neobvyklé události. Rovněž jsem se snažila povšimnout, kterým tématům 

věnoval narátor největší pozornost, čemu se naopak vědomě či nevědomě 

nevěnoval vůbec atd. Záznam o druhém rozhovoru se navíc snaží postihnout 

také všechny nesrovnalosti mezi oběma rozhovory. Záznam o rozhovoru je tedy 

důležitým pramenem analýzy a následné interpretace.   

2. Součástí podrobného záznamu o rozhovoru byl i přepis 

relevantních části. Zejména tyto části se pak staly předmětem analýzy, jsou 

v práci citovány a uváděny jako příklady. Přepis by přitom měl zachytit: přesný 

smysl a obsah rozhovoru, stylistická a jazyková specifika narátora, mimořádné 

události v průběhu vyprávění, mimoslovní zvukové projevy (v hranatých 

závorkách, např. [smích])18.  

3. Analýza a interpretace rozhovoru: Analýza a interpretace 

rozhovoru není jakási část, která chronologicky následuje po fázi získání dat, 

nýbrž začíná již samotným stanovením výzkumné otázky. V této souvislosti říká 

také Silverman (2005), že je potřebné začít analyzovat získaná data již v 

průběhu jejich sběru a to v souladu s výzkumnou otázkou19. Zároveň ji 

nemůžeme ani chápat jako konečný výsledek výzkumu, protože „ukončenost a 

výlučnost se neslučují s povahou kvalitativních výzkumů.“20 Já jsem prováděla 

analýzu na základě nahrávky a sledovala jsem v ní různé strategie: všímala jsem 

si jednak obsahu, jednak formy jednotlivých sdělení, sledovala jsem genderové 

aspekty při srovnávání mužů a žen, aspekty související se společenským 

statusem při srovnávání dělníků a inteligence a rovněž aspekty psychologické 

při srovnávání míry adaptability na nový politický režim po roce 1989 a 

očekávání s tím spojená. Zde je nutno dodat, že závěry, k nimž jsem ve své 

                                                           

18
 Podrobněji viz VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: =aslouchat hlasům 

paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. – 
Fakulta humanitních studií UK 2007, kap. 5.4. Přepis rozhovoru.  

Konvence pro zhotovování přepisů rozhovorů uvádí rovněž i Silverman (2005) v příloze své publikace 
Ako robiť kvalitatívny výskum, s. 310-311.  
19

 Viz SILVERMAN, David: Ako robiť kvalitatívny výskum, Bratislava, Ikar 2005, kap. Ako začať analýzu 
dát. 
20 VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: =aslouchat hlasům paměti: teoretické a 
praktické aspekty orální historie, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. – Fakulta humanitních 
studií UK 2007, s. 125. 
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interpretaci došla, nemají reprezentativní charakter. Proto jsem se snažila 

vyhnout jakékoli tendenci k zobecňování či generalizaci, poněvadž myšlenka 

zobecnění jedinečného lidského příběhu je absurdní. Snažila jsem se 

interpretovat rozhovory v jejich vlastní jedinečnosti a výlučnosti, tedy plně 

v souladu s navýsost kvalitativním výzkumem. 

 

2.5. Hodnocení kvality výzkumu 

Složitým vztahem metody oral history k objektivním faktům jsem se už krátce 

zabývala v kapitole 2.1. Práce s orálními prameny, které jsou v konkurenci s jinými 

(zejm. písemnými prameny) vnímány jako příliš subjektivní, byla proto dlouho 

odmítána. Narativní bádání navíc počítá se skutečností, že vstupní pramenný materiál, 

čili narátor, je interpretacemi již předem poznamenán21. „Věrný, ověřitelný a 

faktografický nástin uplynulých událostí je požadavek, který není slučitelný s kreativním 

a komplexním lidským myšlením.“22 Každé vyprávění, a tedy i vyprávění mých 

narátorů, tak minulost spíše interpretuje (podle současných kritérií a hledisek narátora), 

než reprodukuje. „Co je pomocí interview s dobovými svědky zjišťováno, je způsob, 

jakým se narátor pokouší posluchači zprostředkovat svůj názor na minulost.“23 

Rovněž již bylo poznamenáno, že zdůrazňování subjektivní stránky orálně-

historického kvalitativního výzkumu ještě neznamená absolutní rezignaci vědce na 

jakoukoli objektivitu.24 To v praxi znamená následující: ve snaze o co nejobjektivnější 

přístup jsem se snažila brát v úvahu co nejrůznorodější aspekty zkoumané 

problematiky, přistupovat k narátorovi nezaujatě, nepodsouvat mu vlastní myšlenky, 

nezkreslovat jeho výpovědi, neinterpretovat je ze své vlastní pozice atd. To vše 

předpokládá tazatelovu důkladnou přípravu, studium primární i sekundární literatury, 

místních i dobových reálií a pečlivou analýzu rozhovorů. V orálně-historickém bádání 

                                                           
21 Tamtéž, s. 137. 
22 Tamtéž. 
23 WELZER, Harald: Das Interview als Artefakt. In BIOS: Zeitschrift für Biographieforschung und Oral 
History (Heft 1/2000) s. 60. 
24 Otázkou možnosti zevšeobecnění kvalitativních dat se podrobněji zabývá Silvermann (2005) ve své 
publikaci Ako robiť kvalitatívny výskum, kap. Výber prípadu. 
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je validita postupně nahrazována konceptem důvěryhodnosti zjištění25, proto bylo mým 

cílem v interpretaci rozhovorů co možná nejobjektivněji posoudit důvěryhodnost 

jednotlivých výroků narátorů.  

2.6. Etická a legislativní rovina orálně-historického výzkumu 

Můj výzkumný projekt je zcela závislý na získání si důvěry jednotlivých 

narátorů a na jejich ochotě poskytnout mi své životní příběhy. Toho jsem si byla 

v každém případě vědoma a s tím pocitem jsem k mým narátorům i přistupovala. 

V současnosti se orální historie řídí zásadami dvou organizací: Mezinárodní 

asociace orální historie (IOHA) a Americkou antropologickou asociací (AAA). Ve své 

bakalářské práci jsem se plně řídila Etickým kodexem České asociace orální historie, o. 

s.26 Nejdůležitější etické zásady: 

• Respekt k narátorovi jako k dárci životního příběhu (zde si tazatel musí 

uvědomit, že narátorova ochota k rozhovoru je také ochotou vůči němu 

samému27). 

• Nutnost absolutní důvěryhodnosti tazatele; informace získané během rozhovoru 

nesmí být zneužity.  

• Nezbytnost obzvlášť citlivého jednání při tématech týkajících se rasy, pohlaví, 

věku, náboženství, sociálního postavení, etnické příslušnosti a sexuální 

orientace. 

• Nutnost obeznámit narátora s účelem a cílem projektu, s případnými výstupy 

(publikace, přepisy, uschování nahrávek atd). 

• Uzavření smlouvy, dohody nebo souhlasu mezi narátorem a tazatelem (resp. 

institucí), ve které je uveden název, účel, cíl projektu a způsob nakládání se 

vzniklým pramenem. 

                                                           
25

 VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: =aslouchat hlasům paměti: teoretické a 
praktické aspekty orální historie, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. – Fakulta humanitních 
studií UK 2007, s. 141. 
26 Viz tamtéž, s. 193 – 196. 
27 LEH, Almut: Forschungsetische Probleme in der Zeitzeugenforschung, in BIOS: Zeitschrift für 
Biographieforschung und Oral History (Heft 1/2000) str. 65. 
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Rovněž Silverman (2005) poukazuje na pět způsobů zabezpečení a udržení 

otevřeného přístupu, tj. přístupu „na základe informovania subjektov a získania ich 

súhlasu…“28 :  

• řízení dojmu (zanechávat pozitivní osobní dojem) 

• získaní přístupu „zdola-nahoru“ 

•  nehodnocení 

•  nabídnutí zpětný vazby  

• uzavření smlouvy 

Rozhovory vedené metodou oral history, a tedy i rozhovory v rámci mé 

bakalářské práce, obsahují tzv. osobní a citlivé údaje, proto z hlediska legislativy České 

republiky podléhají Zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Z tohoto 

důvodu byl s každým narátorem uzavřen informovaný souhlas ke zpracování a 

zpřístupnění osobních a citlivých údajů.29   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 SILVERMAN, David: Ako robiť kvalitatívny výskum, Bratislava, Ikar 2005, s. 213. 
29 Vzor tohoto informovaného souhlasu uvádím v příloze.  
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3.1. Město Krompachy, stručný nástin historie do roku 1945 a místní 

specifika30 

Městečko Krompachy se nachází v západní částí Košického kraje, na Středním 

Spiši, v údolí řeky Hornád. Město je ze všech stran obepnuto horskými masívy: 

Levočskými vrchy, masívem Branisko a Volovskými vrchy. Široké okolí města má tedy 

zcela středohorský ráz, proto i prvotní příčinou vzniku města bylo především dobývání 

a zpracovávání zdejšího nerostného bohatství. Krompachy byly známy především tím, 

že v Krompašském vrchu (Klippberg) bylo největší ložisko železné rudy v rámci 

tehdejší ČSR. 

Za první historickou zmínku o městě Krompachy se dnes považuje listina z r. 

1282, která vymezuje hranice území Jaklovce a ve které se uvádí cesta, jež vede do 

Krompách a na Spišský hrad. Během 13. a 14. století Krompachy nabývají mezi jinými 

                                                           
30 Veškeré informace o městě Krompachy v této a v následujících dvou kapitolách, včetně údajů 
historických a demografických, pochází z dvou publikací o městě, jež uvádím v použité literatuře. 
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obcemi stále významnější postavení a stávají se jedním ze středisek spišského banictva 

a hutnictví31. Rovnež v následujících staletích se Krompachy profilovaly především 

jako vyspělé průmyslové město s dobře prosperujícím hornictvím, řemeslem i 

obchodem. Když se v roce 1848 skončila těžká éra poddanského města, vykročili 

Krompachy po cestě industrializace. 

Koncem 19. století se v důsledku průmyslové konjunktury začal stavět obrovský 

moderní železárenský podnik. To zapříčinilo příliv kapitálu, dělníků, techniků i 

inteligence. Oživila se práce v dolech a počet obyvatelstva začal enormně růst.32 Po 

skončení 1. světové války však v souvislosti s poklesem spotřeby železa i ocele dochází 

v roku 1921 i k likvidaci železárny. To mělo pro Krompachy katastrofální následky: 

nezaměstnanost, vystěhovalectví, prudké snížení životní úrovně a stagnace rozvoje 

města. V souvislosti s tím je hodno zmínit události, které jsou známy jako „Krompašská 

vzpoura“.33  

Blížící se druhá světová válka vedla k jistému oživení hornictví i hutnictví. Pro 

válečné roky je pak charakteristické zejména oživení průmyslové výroby ale i rostoucí 

vliv Němců na hospodářský i politický život a odsun Židů. Město bylo osvobozené 

sovětskou armádou spolu s 1. československým armádním sborem dne 25. ledna 1945. 

 

3.2.   Krompachy v poválečném a tzv. normalizačním období 

Po skončení druhé světové války nastává období tzv. lidové demokracie neboli 

lidově-demokratického režimu. V něm se objevoval prvek Národní fronty (koalice 

různorodých politických sil s monopolem moci) a rovněž i systém národních výborů 

(orgány státní moci a správy)34. Tak se i ve městě Krompachy hned druhý den po 

osvobození ustanovil „Revolučný národný výbor“ v čele s Františkem Schmidtem. Jeho 

                                                           
31 Tak například zápisy v nejstarší městské knize hanzovního města Lübeck uvádí, že již v letech 1339 a 
1342 se v Lübecku obchodovalo s krompašskou mědí, známou pod tímto jménem. 
32 V roce 1890 zde žilo pouhých 1663 obyvatel, v roce 1900 to již bylo 4723 a v roce 1910 měli 
Krompachy 6368 obyvatel. Železárny přitom zaměstnávali 3500 lidí a byly největší železárnou 
v Uhersku. 
33 Nepokoje vyvolalo krácení přídělu potravin ženám dělníků 21. února 1921. Shromáždilo se zde asi 
1000 lidí, 500 vojáků a 60 četníků obsadilo továrnu a výroba se přerušila. Bylo přitom zraněno 17 lidí, 
z toho 4 smrtelně a vrchní inženýr byl dělníky ubit na smrt. Vzpoura vyvolala obrovské sociální napětí a 
řadu stávek.  
34 PEŠEK, Ján a kol.: Aktéry jednej éry na Slovensku 1948 : 1989 : personifikácie politického vývoja, 

Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2003, s. 11. 
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primární úlohou bylo organizovat pomoc a podporu osvoboditelské armádě, vedle toho 

měl zabezpečovat veřejný pořádek, bezpečnost a ochranu lidí a majetku. Obnovil se 

rovněž i politický život. Vedle založení místní organizace komunistické strany (KSS) se 

formovala i druhá významná strana, Demokratická strana. Ve městě se postupně 

zakládaly různé společenské organizace. Byl založen „Zväz slovenských partizánov“ a 

„Zväz vojakov Slovenského národného povstania“. Rovněž se vytvořily místní skupiny 

„Zväz slovenskej mládeže“ a „Zväz slovenských žien“. Svou činnost postupně obnovily i 

různé zájmové organizace (Matica slovenská, Slovenské liga, Katolícka jednota atd).  

Po státním převratu v únoru 1948 se k moci definitivně dostali komunisté. 

Nastává první období éry komunismu, kdy se plně zformoval komunistický politický 

systém, zestátnila ekonomika a zavedl centralistický model řízení státu a plánované 

ekonomiky. Měla se od základu vybudovat nová společnost.  

 Po skončení druhé světové války byl v Hornádské kotlině, tzv. hladové dolině, 

prakticky zničen nebo poškozen každý průmyslový závod. Prioritní úlohou ve městě se 

tak stala obnova průmyslu. Postupně se obnovila těžba rudy na Slovinkách a výroba 

mědi v Krompachoch. V roku 1951 se osamostatnila huť a vznikl n.p. Kovohuty 

Krompachy. Vybudoval se rovněž nový Moravský elektrotechnický závod  - n.p. MEZ 

Krompachy (později Slovenské elektrotechnické závody - SEZ). To si nutně vyžadovalo 

generální opravu cestních komunikací a rekonstrukci železnic. Začátkem 50. let se tak 

z Krompách opět stávalo průmyslové centrum. Státní orgány se zaměřovaly na 

všestranný rozvoj města: postavilo se dohromady 600 nových bytů, vznikly nové 

základní i střední školy, vybudovala se různá předškolní zařízení, otevřela se dětská 

ozdravovna. Vzniklo také středisko ČSAD, které zabezpečovalo místní dopravu i 

spojení s nejbližším okolím. Postavila se nová budova městského národního výboru. 

Bylo založeno i jednotné rolnické družstvo, jež bylo ale jako většina JRD v okolí po pár 

letech zrušeno. Situace v oblasti obchodu a služeb se postupně zlepšovala, zavedly se 

jednotné maloobchodní ceny. Životní úroveň lidí se zvyšovala. V roce 1960 byla přijatá 

nová ústava, které vyhlásila vítězství socialismu v Československu. S tím se mění i 

název republiky na Československá socialistická republika.  

Začátkem 60. let nastupuje druhé období éry komunismu. „V 60. rokoch síce 

prešiel politický systém niektorými zmenami, určitá liberalizácia pomerov však 
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primárne nebola ich produktom.“35 Teprve když se začátkem roku 1968 stal 1. 

tajemníkem strany Alexander Dubček, začalo se s prosazováním snah o demokratičtější 

přístup. To sice zvyšovalo popularitu i autoritu komunistické strany ve společnosti, ale 

zároveň oslabovalo její monopolní postavení. „Socializmus s ľudskou tvárou“, veškeré 

jeho snahy i výsledky, ztroskotaly v noci z 20. na 21. srpna 1968, kdy začala okupace 

Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy. Z městských kronik se o těchto 

událostech nedovídáme vůbec nic.  

Třetí období éry komunismu začíná srpnovými událostmi roku 1968 a končí 

pádem komunistického režimu v roce 1989. Je nazýváno rovněž obdobím 

„normalizace“, tj. uvedení věcí a situace do původního, normálního stavu, obnovování 

pořádku. To v praxi znamenalo restauraci diktatury a likvidaci výsledků 

demokratizačního snažení36. Nastoupila ještě tužší centralizace státní a stranické moci, 

komunistická strana prošla rozsáhlými stranickými čistkami, obnovila se kádrová 

nomenklatura a cenzura, státní bezpečnost začala eliminovat proreformní a opoziční 

sily. Současně se stát snažil co nejlépe uspokojit materiální potřeby svých občanů. Jak 

píše Jan Pešek v úvodu své knihy Aktéři jedné éry „politický režim uzatvoril 

s ovládanými akúsi dohodu, ktorej podstatou bolo: My vám zabezpečíme blahobyt a 

nebudeme tvrdo zasahovať do vášho súkromia a vy sa nebudete pliesť do politiky a 

zachováte poslušnosť.“37  

Slovensko si v rámci normalizačního období zachovávalo jistá specifika. Jednak 

zde opozice vůči režimu nebyla tak silná jako v Česku a jednak byla slovenská 

společnost názorově i politicky diferencovanější a méně polarizovaná – mezi mocí a 

opozicí zde byla široká škála různých přechodových stupňů38. Ve městě Krompachy se 

v tomto období pokračovalo v trendu, jenž byl nastolen po vítězném únoru 1948. 

Asanovaly se staré domy a neustále se pokračovalo ve výstavbě nových bytů, rovněž se 

vybudovaly 4 svobodárny.  Koncem 70. let žilo v Krompachoch přes 7000 obyvatel, 

zatímco město poskytovalo 5700 pracovních míst. V 80. letech byl dále vybudován 

                                                           

35
 PEŠEK, Ján a kol.: Aktéry jednej éry na Slovensku 1948 : 1989 : personifikácie politického vývoja, 

Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2003, s. 15. 
36 Jediným výsledkem demokratizační politiky, který tuto normalizaci prožil, byla federalizace státu. 
37

 PEŠEK, Ján a kol.: Aktéry jednej éry na Slovensku 1948 : 1989 : personifikácie politického vývoja, 
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2003, s. 16. 
38 Viz tamtéž s. 17. 
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všeobecný kulturní dům ROH, další mateřské školy a základní škola, dobudovala se 

sídliště. Podniky zřizovaly pro děti svých zaměstnanců dětské jesle.  

Z městských kronik:  

Z tohoto pramene se dozvídáme o každodenním životě města v tomto období. 

Objevují se zde zápisy o oslavách různých státních svátků, jako Mezinárodní den žen, 1. 

Máj, výročí VOSR, výročí Krompašské vzpoury, oslavy výročí osvobození Krompách. 

Nacházíme zde zápisy ze zasedání místní organizace KSČ, městského národního výboru 

o činnosti domovní správy, rozpočtu a hospodaření města. Dále pak běžné městské 

záležitosti, jako sportovní a kulturní události a veřejné obstarávání: bytová výstavba, 

zakládání nových sídlišť, oprava cest, činnost různých zájmových organizací, škol, 

nemocnice, jarní práce. Vyskytují se zde rovněž demografické údaje, udělování různých 

ocenění a poct, výroba jednotlivých průmyslových závodů, počasí atd.  

 

3.3.     Krompachy v tzv. polistopadovém období a dnes 

11. března 1985 se generálním tajemníkem ÚV KSSZ, tedy nejmocnějším 

mužem tehdejšího Sovětského svazu, stává Michail S. Gorbačov. Za jeho vlády se 

dostala ke slovu reformní politika přestavby (perestrojky) a otevřenosti (glasnosti). 

Zejména od roku 1987 tak začíná výrazně sílit opozice a zintenzivňují se aktivity 

občanského a křesťanského disentu. To čím dál víc podkopávalo základy 

komunistického státu, až se po listopadových událostech, známých jako sametová 

neboli něžná revoluce, zcela rozpadl.  

Z městských kronik: 

 Ze zápisů v městských kronikách se dozvídáme, jak tyto události prožívalo 

město Krompachy. Před budovou Městského národního výboru se konalo několik 

dialogů mezi představiteli města a městského výboru KSS, obyvateli města a zástupci 

Občanské iniciativy VPN.  Předmětem těchto dialogů byla ekologická situace města, 

starostlivost o starší občany a zásobování obchodní sítě města. 12. prosince 1989 

vydávají poslanci MsNV v Kromachoch stanovisko k tehdejší politické situaci v zemi, 

ve kterém odsuzují zásah Státní bezpečnosti proti studentské demonstraci v Praze ze 

dne 17. listopadu 1989 a sympatizují a souhlasí s požadavky těchto studentů.  Od roku 

1990 se ve městě začínají otevírat prodejny a stánky soukromých podnikatelů, 
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připravuje se rovněž privatizace veškerých služeb ve městě. 8. června 1990 se konaly 

první svobodné volby do Federálního shromáždění, České národní rady a Slovenské 

národní rady, ve kterých zvítězilo hnutí VPN (38,6 %), pak následovala KSČ (20,7 %) a 

KDH (14,1 %). 23. a 24. listopadu 1990 se v Krompachoch konaly rovněž Komunální 

volby39, na základě kterých se ustanovilo Městské zastupitelství, primátorem se stal 

nezávislý kandidát Ing. Jozef Fajgel. Svou činnost zaktivizovaly různé politické strany a 

hnutí: „Klub demokratickej únie žien“, HZDS, KDH, SNS, DS a SDĽ. Rovněž se zde 

dočítáme o vzniku Slovenské republiky 1. ledna 1993.  

Po roce 1992 proběhla ve městě rozsáhlá privatizace. Byla ukončena těžba a 

zpracování rudy v podniku Kovohuty a některé výrobní programy. To mělo pozitivní 

vliv na životní prostředí a ekologickou situaci ve městě a v jeho okolí, ovšem i citelný 

negativní dopad na místní zaměstnanost. Začátkem 21. století zde nezaměstnanost 

dosahovala 40 %. To bylo zčásti kompenzováno vznikem nových podniků: Zlieváreň 

SEZ, Hasma, Zinkóza a Panasonic. V současnosti žije v Krompachoch přibližně 8626 

registrovaných občanů40 a nezaměstnanost dosahuje 14 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Volby zaznamenaly volební účast 68,8 % a následující výsledky: poslanci KSS 6039 hlasů, poslanci 
VPN 5966 hlasů, poslanci KDH 5602 hlasů, poslanci ostatních stran pod 700 hlasů. 
40 Údaje k 31. 12. 2006. Zdroj: Mesto Krompachy. História a súčasnosť, Krompachy 2007. 
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4.   PRAKTICKÁ ČÁST 
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4.1. Rozhovory s příslušníky jedné rodiny 

4.1.1. Z genealogie rodiny Hanušovských 

František Hanušovský se narodil 27. května 1917 v Krompachoch do chudé, 

dělnické rodiny. Pocházel z pěti sourozenců a celý život pracoval ve zdejší elektrárně. 

V Krompachoch se 20. června 1923 narodila i Mária Hanušovská, rozená Bátorová, do 

dosti podobných poměrů. Měla 11 sourozenců a její rovněž dělnická rodina žila ve 

velice skromných materiálních podmínkách.  

Život ve městě byl v tomto mezi- a poválečném období žalostně těžký. Proto 

když se tito dva mladí lidé v roce 1942 vzali a plánovali založit si vlastní rodinu, čekala 

je nelehká úloha její obživy. Nejprve bydleli v podnájmu v jednom robotnickém domku, 

kde se jim narodily tři děti.  

Přibližně v roce 1953, když byly děti ještě malé, si koupili malý domeček, který 

postupně spláceli. I tento domeček však nepředstavoval žádný komfort. Obývali jeden 

velký pokoj, kuchyň a sociální zařízení. Finanční situace rodiny byla značně tíživá, 

proto také nastoupila do zaměstnání, do podniku SEZ Krompachy, i matka tří dětí, 

Anny, Jána a Márie. Jejich životní osudy Vám nyní nabízím v následující kapitole.
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4.1.2. Anna Kleinová, rod. 

Hanušovská 

 

=arozená 10. září 1943 

v Krompachoch.   V minulosti 

pracovala ve službách (prodavačka 

v papírnictví, číšnice, prodavačka 

v novinovém stánku). V současnosti je 

v důchodu a žije v Krompachoch. Má manžela, 4 děti a 10 

vnoučat. 

 

Z obsahu rozhovoru: 

První rozhovor s tazatelkou Annou Kleinovou byl uskutečněn 19. dubna 2009 

v bytě narátorky. Narátorka začíná, jako je u biografických vyprávění obvyklé, 

vyprávěním o svém dětství. Narodila se v roce 1943 jako první dítě do chudé rodiny 

dělníka a domácí paní. Na své rodiče vzpomíná velice pěkně, byli to moc dobráčtí lidé. 

Častokrát se jí při vzpomínkách na ně zachvěl hlas. Finanční situace rodiny byla docela 

složitá, proto se narátorka nemohla jít vyučit zdravotní sestrou. Namísto toho zůstala již 

od 14 let doma se svými mladšími sourozenci, zatímco oba rodiče pracovali, aby splatili 

skromný domek, ve kterém všichni žili. Na toto období vzpomíná narátorka jako na 

velice těžké, protože na sebe prakticky vzala rodičovské povinnosti a péči o domácnost.  

Má dva mladší sourozence, sestru a bratra, který šel studovat do Banské Bystřice a pak 

do Bratislavy na inženýra.  

V 17 letech se narátorka podle vlastních slov musela již postavit na vlastní nohy. 

Našla si práci v malém papírnictví, při které chodila dva roky do Prešova do školy, 

kterou ukončila s výučním listem. V tomto období se také seznámila se svým manželem 

Alexandrem Kleinem, s kterým se v roce 1963, po jeden a půl roční známosti, vzali. 

Nějaký čas bydleli u nevěstiných rodičů, pak si našli velice skromný podnájem 

v jednom rodinném domě, kde se jim narodila první dcera Janka. Po čase jim byl 

přidělen státní byt, kde se jim postupně narodily další 3 děti: Anna, Alexander a Marián. 
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Na toto období vzpomíná narátorka jako na těžké ale i radostné, plné zábavy a 

rodinných výletů. Co se finanční stránky týče, rodině se žilo těžce, ovšem narátorka již 

ze svých dětských let uměla hodně dobře hospodařit, takže rodině nic podstatného 

nechybělo. Po třetím dítěti nastoupila do novinového stánku, kde pak dělala 22 let, než 

odešla do důchodu. Tato práce jí časově vyhovovala, protože při dvousměnném provozu 

zvládala pečovat i o děti a domácnost. S financemi i s malými dětmi ji hodně pomáhali 

její rodiče. Manžel pracoval celý den, byl v KSČ, takže měl i stranické povinnosti. 

Narátorka do strany nevstoupila z finančních a časových důvodů; nechtěla se věnovat 

politice na úkor rodiny. Dá se říct, že žila skromným rodinným životem: „Moja 

kamarátka bola moja mamka, môj otec a moja rodina.“41 Co se volného času týče, toho 

jí moc nezůstávalo. Koupili si levné ojeté auto, s dětmi chodili na různé výlety a na 

dovolené v rámci regionu. Pak koupili v Krompachoch zahrádku a volný čas, víkendy i 

dovolenky trávili tam. Stýkali se rovněž se širší rodinou, s narátorčinými sourozenci a 

jejich rodinami. Žili velice družně.  

Po čase se jim děti začaly osamostatňovat, ženit a vdávat. Svým dětem a jejich 

vlastním rodinám poskytovala častou pomoc, jak finanční, tak s péčí o vnoučata a 

v neposlední řadě i s bytovou situací. S radostí vzpomíná zejména na Vánoce, kdy je u 

nich zvykem, že všechny děti i s vlastními rodinami se setkají doma u narátorky. 

V současnosti je narátorka v důchodu, přesto se stále věnuje svým nejmladším 

vnoučatům. Dnes má také i více času na pěstování svých zájmů: ruční práce, vaření, 

uklízení, karty a zahrádka. Jediné, co ji podle jejich vlastních slov chybí, je lepší zdraví.  

Rozhovor trval 48 minut, přibližně po 15 minutách byl přerušen příchodem 

manžela. Narátorka zpočátku (po prvním i druhém zapnutí diktafonu) mluvila poněkud 

nesměle, během rozhovoru se však postupně rozpovídala a nabývala stále větší jistoty. 

Při vzpomínkách na těžké chvíle jejího života (dětství, nesplněná studia, smrt rodičů…) 

se jí několikrát zachvěl hlas. Na druhé straně ale hodně vzpomínek vyprávěla i vesele 

(příhody s mladším bratrem, dovolené, výlety, svátky…). Celkově jsem měla 

z narátorky a z rozhovoru s ní dobrý pocit, povídala spontánně a myslím, že i upřímně.  

Druhý rozhovor s Annou Kleinovou byl veden 12. května 2009 odpoledne 

rovněž v bytě narátorky. První rozhovor postihl celý narátorčin životní příběh až do 

současnosti, nebylo tedy po této stránce nutné v druhém rozhovoru nic doplňovat. Proto 

                                                           
41

 První rozhovor s Annou Kleinovou, 19. 4. 2009. 
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jsem se vedle menších upřesnění z rozhovoru prvního, soustředila na konkrétní otázky 

z okruhů práce, volný čas, rodina a politika, které jsem kladla všem narátorům a které 

budou především předmětem analýzy a interpretace. Druhý rozhovor trval 36 

nerušených minut a narátorka byla ve srovnání s prvním rozhovorem mnohem jistější. 
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4.1.3. Alexander Klein 

 

 

=arozen 17. října 1940 v Marhani. V minulosti 

pracoval v různých průmyslových podnicích i ve 

službách (SEZ, Kovohuty Krompachy, zámečnická 

dílna, Zelenina) a rovněž na různých pozicích 

(svářeč, plánovač, řidič, zástupce vedoucího 

skladu, předák provozu, mistr údržby). V současné 

době je v důchodu, žije v Krompachoch, má ženu, 

4 děti a 10 vnoučat.  

  

 

Z obsahu rozhovoru: 

První rozhovor s narátorem Alexandrem Kleinem byl veden 17. dubna 2009 

odpoledne v bytě narátora. Narátor začíná, ne příliš výřečně, vzpomínkami na své 

dětství. Narodil se 17. října 1940 v Marhani na východním Slovensku, odkud se rodina 

přestěhovala do Dobšiné a pak do Šafárikova. Zde také vychodil 8letou základní školu, 

pak se vyučil automechanikem. Matka byla paní v domácnosti, otec byl kominík, měl 

ovšem četné politické funkce. Má jednu starší sestru. Kvůli práci se rodina často 

stěhovala, až se v roce 1958 přestěhovala do Krompách, rodného města otce.  

V roce 1958 narukoval narátor na vojnu do Žatce. Na toto období vzpomíná 

velice kladně: „=emôžem sa sťažovať na to obdobie tej vojenčiny, bolo tam 

perfektne.“42 Po vojně se vrátil domů do Krompách a nastoupil do podniku SEZ 

Krompachy, nejdřív jako svářeč, pak jako výrobní dispečer, plánovač. Po dvou nebo 

třech letech z této práce odešel hlavně kvůli platovým podmínkám. „=o, veľa roboty 

bolo, nízky plat bol a mal som, jak sa povie, pred svatbou.“43 Pak nastoupil jako mistr 

zámečnické dílny. V roce 1969 odešel pracovat do Zeleniny jako zástupce vedoucího 

skladu. Táto práce mu ovšem časově moc nevyhovovala, protože často dělal i přes 
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 První rozhovor s Alexandrem Kleinem, 17. 4. 2009. 
43 Tamtéž. 
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víkendy a byl odloučen od rodiny. Proto nastoupil v roce 1980 do podniku Kovohuty 

Krompachy jako předák provozu výroby práškové mědi, po dvou letech jako mistr 

údržby. Právě na tuto práci vzpomíná nejraději. Na rozdíl od své ženy narátor vstoupil 

do KSČ již jako 18letý. Působil rovněž v lidové milici jako staršina roty. V práci 

zastával odborářské funkce. Žádné vyšší politické ambice neměl. Na období socialismu 

vzpomíná velice kladně. V roce 1998 odešel do předčasného důchodu.  

V roce 1963 se narátor oženil. Na jejich začátky se svou nynější ženou 

vzpomíná velice hezky, byly překrásné. V roce 1964 se jim narodila první dcera Janka, 

pak druhá dcera Anitka, pak přišel syn Alexander a v roce 1974 druhý syn Marián. 

Mladé rodince se žilo klidně, normálně, našetřili si na všechno, co potřebovali. První 

rok bydleli u manželčiných rodičů, pak si našli privát, a pak dostali dvoupokojový byt 

od podniku SEZ. V roce 1980 se pak přestěhovali do čtyřpokojového bytu, protože 

šestičlenné rodině bylo těsno. Manželka pracovala v novinovém stánku. Na dovolené 

jezdívali do Šafárikova, život byl podle slov narátora veselý. V 80. letech koupil narátor 

od jedné paní pozemek v chatové oblasti, na kterém si postavil chatku. Tato zahrádka 

byla hodně využívána jeho rodinou, dětmi i vnoučaty a stala se jeho největším hobby. 

V současnosti je narátor v důchodu a věnuje se rodině a největšímu hobby, zahrádce.  

Rozhovor trval 40 minut. Narátor nepatří mezi nejvýřečnější lidi, proto i 

rozhovor byl poněkud křečovitý, hlavně jeho začátek. Postupně se ale narátor začínal 

uvolňovat. Zpětně se dostával k takovým tématům, které v úvodu vzpomenul jen 

okrajově: začátky vztahu, rodina, vojna, život otce nebo státní svátky a oslavy 

socialistického státu. Můj osobní dojem z rozhovoru a s narátorovy upřímnosti byl 

takový, že prožil hodně poklidný, normální, spořádaný život (což je ovlivněno i jeho 

klidnou povahou), ve kterém mu socialistický stát a vše, co k němu náleželo, nijak 

nevadil. Všechny oblasti života líčí jako víceméně klidné, ničím zvlášť nenarušené. 

Mírné rozčarování pociťuje teprve nad polistopadovou a současnou dobou, vůči ní je 

značně skeptický.   

Druhý rozhovor s Alexandrem Kleinem byl veden 13. května 2009 ráno 

v bytě narátora. Ve srovnání s prvním rozhovorem byl narátor uvolněnější a vyprávěl 

spontánněji. Nezaznamenala jsem žádné větší rozpory s rozhovorem prvním. Rozhovor 

se, stejně jako v ostatních případech, soustředil zejména na rozšíření vzpomínek 

z oblasti práce, volného času, rodiny a politiky. Trval 60 minut a nebyl ničím přerušen. 
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4.1.4. Ing. Ján Hanušovský 

 

=arozen  roku 1947 v Krompachoch. 

V minulosti pracoval v podniku SEZ 

Krompachy jako programátor – 

analytik. Po roce 1989 působil ve 

vedení podniku a jako zástupce ředitele 

Soukromé střední odborné školy SEZ 

Krompachy. V současnosti je 

v důchodu a žije v Krompachoch. Má 

ženu, dvě děti a dvě vnoučata.  

Z obsahu rozhovoru: 

První rozhovor s narátorem Jánem Hanušovským byl veden 7. dubna 200744 na 

Slovinkách, na chatě u narátora. Narátor začíná mluvit chronologicky. Narodil se roku 

1947 v Krompachoch do dělnické rodiny. Matka i otec pocházeli z vícedětné rodiny. 

V Krompachoch absolvoval základní školu, pak studoval střední školu v Banské 

Bystrici a Vysokou školu elektrotechnickou v Bratislavě, obor technická kybernetika. 

Období dětství, rodiny a raných studií však vzpomíná velice okrajově a hned se dostává 

k událostem roku 1968. 

Narátor se následně věnuje hlavně vzpomínkám na VŠ. Hodně citlivě vnímal 

tehdejší politickou situaci, protože si uvědomoval silnou funkci státu např. při možnosti 

studovat (osobně neměl problém dostat se na školu, protože jeho rodiče pocházeli 

z dělnické vrstvy). Se svými vrstevníky byl ve středu dění, aktivně se zapojoval do 

různých studentských akcí a demonstrací. V roce 1968 byl na výměnné dvouměsíční 

brigádě v SSSR, kterou popisuje jako velice tvrdou. Vzpomíná zejména na neobyčejně 

intenzivní diskuse mezi nimi a sovětskými komsomolci. Po brigádě šli do Moskvy a 

Leningradu na exkurzi. V noci z 20 na 21. Srpna cestoval vlakem z Moskvy do Kyjeva, 

ve kterém se z rádia dověděli o okupaci. V Kyjevě proto vyhledali československý 

                                                           
44

 První rozhovor s narátorem Jánem Hanušovským je poněkud specifický tím, že byl uskutečněn v roce 

2007, tj. dva roky před rozhovorem druhým a před realizací samotné bakalářské práce. Jednalo se však o 

životopisné vyprávění, má tedy stejný charakter jako první rozhovory vedené s ostatními pěti narátory, 

proto je pro účely této bakalářské práce zcela použitelný. 
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zastupitelský konzulát, kde jim ovšem nevěděli podat žádné relevantní informace. Po 

třech dnech obav a strachu se dostali domů. Jeho osobní dojmy byly velice intenzivní, 

emocionální a negativní. Zle snášeli hlavně žádnou resp. zkreslenou informovanost. 

Po návratu do školy absolvoval vojenskou katedru, kde už armáda začala 

prosazovat normalizaci razantnějším způsobem. To narátora silně osobně postihlo, 

protože mu zde do jeho kádrového hodnocení bylo vepsáno, „…že sa nehodím do 

veliteľskej funkcie preto, lebo obdivujem ekonomiku Spojených štátov amerických.“45 

Dodnes netuší, jaký k tomu byl důvod. Toto pak mělo za následek, že když nastoupil na 

základní vojenskou službu, nebyl automaticky zařazen (jako všichni ostatní absolventi) 

jako poddůstojník, nýbrž jako obyčejný voják „záklaďák“. Absolvoval tedy službu jako 

nováček a měl zároveň zamezen jakýkoliv postup v hodnocení. Povolili mu jedině 

zůstat na vojně pouze jeden rok, místo dvou. V tom čase už byl ženatý a měl malého 

potomka. S manželkou se seznámili na vysoké škole v Bratislavě, kde studovala 

medicínu. Po přestěhování do Krompách začala pracovat v místní nemocnici. Narátor 

nebyl aktivní ani v SSM, ani v KSČ. 

Po skončení základní vojenské služby se narátor vrátil do Krompách, kde začal 

pracovat jako analytik – programátor. Zde mu byla zakrátko pracovníkem kádrového 

oddělení nabídnuta jistá vedoucí funkce pod podmínkou, že vstoupí do KSČ. Odmítl a 

od té doby mu byl zamezen jakýkoliv kariérní postup. Po 5-6 letech se to začalo 

postupně zlepšovat a uvolňovat. Sice nedostal původní místo, ale dostal se k různým 

vedoucím postům. Po roce 1989 se již dostal i přímo do vedení podniku. Do 

revolučních akcí v roce 1989 se nijak aktivně nezapojoval. Rovněž vycouval i 

z nastupující vlny privatizace.  

Co se volného času týče, narátor se celý život spolu s rodinou věnuje turistice, 

sportu a přírodě. Začátkem 80. let si koupili domeček na konci jedné vesnice blízko 

Krompách, kam po celé roky jezdili trávit volný čas. Dodnes se tam schází s celou 

rodinou z narátorovy strany. Rozhovor trval 59 nerušených minut, ze kterých je pořízen 

videozáznam.  Druhý rozhovor s Jánem Hanušovským byl uskutečněn 18. května 2009 

dopoledne v bytě narátora. Vedle konkrétních otázek kladených všem narátorům jsem 

se snažila o to, aby narátor rozvedl zejména oblast rodiny, které v rozhovoru prvním 

věnoval málo pozornosti. Druhý rozhovor trval nerušených 46 minut.  

                                                           

45 První rozhovor s Jánem Hanušovským, 7. 4. 2007. 
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4.1.5. MUDr. Dana Hanušovská, rod. Ižová 

=arozená  v roku 1946 v Prešove. V minulosti pracovala v nemocnici v Krompachoch 

na dětském oddělení, po roce 1989 jako primářka Rehabilitačního oddělení. 

V současnosti je v důchodu, má manžela, dvě děti a dvě vnoučata. 

 

Z obsahu rozhovoru: 

První rozhovor s narátorkou Danou Hanušovskou byl veden 30. dubna 2009 

dopoledne v bytě narátorky. Rozhovor začal narátorčiným vyprávěním o dětství. 

Narodila se roku 1946 v Prešově do rodiny důstojníka. Toto otcovo povolání nutilo 

rodinu často se stěhovat, tak se její sestra narodila v Levoči a bratr v Bratislavě. Rodinu 

popisuje jako ne příliš šťastnou, protože rodiče pocházeli z jiných sociálních vrstev, 

nerozuměli si a měli v těžkém poválečném období finanční problémy: „O nejakej 

rodinnej pohode sa tam rozprávať nedalo.“46 Dalším velkým problémem jejího dětství 

byl její zdravotní stav. Již jako kojenec byla špatně živena, což mělo za následek, že 

byla často nemocná a neduživá a dodnes trpí chronickým nedostatkem energie. 

Střední (matematicko-fyzikální třídu) i vysokou školu (medicínu) absolvovala 

v Bratislavě. Při nástupu na vysokou školu ještě netušila, že po častých nemocech 

v dětství má poškozený sluch. Tento handicap ji prakticky provázel celý život, během 

studií i během pracovní kariéry. Se svým současným manželem se seznámila v roce 

1968 v Bratislavě během jejich studentských let. Další vývoj toho vztahu popisuje jako 

standardní, s hezkými chvílemi i s hádkami.  

Po skončení studií se N přestěhovala do Krompách, do rodného města jejího 

přítele, kde již dříve absolvovala praxi. Nastoupila na dětské oddělení do krompašské 

nemocnice s poliklinikou, kde strávila celou svou profesní kariéru. Z nemocnice jí byl 

přidělen také malý byt na svobodárně. Půl roku po ní (po skončení studií) přišel do 

Krompách i její přítel. Po svatbě bydleli ještě chvíli na svobodárně, pak, těsně před 

narozením prvního dítěte, dostali státní byt. Začátky její pracovní kariéry popisuje jako 

poněkud rozpačité. Nepocházela z doktorské rodiny, proto se podle jejich vlastních slov 

neuměla chovat ani medicínsky, ani stavovsky.  

                                                           
46

 První rozhovor s Danou Hanušovskou, 30. 4. 2009.  
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Narátorka porodila během manželství dvě děti: dceru v roce 1972 a syna v roce 

1975. Konflikt mezi prací a rodinou zvládala s velkými potížemi. Stěžovala si hlavně na 

množství směn, nočních služeb a nedostatek spánku, což pramenilo z tehdejšího 

nedostatku lékařů. S dětmi byla na mateřské dovolené standardní půlrok, pak jí s nimi 

pomáhala jedna paní a tchýně. Uvádí, že děti porodila během tzv. baby boomu zvaného 

Husákovy děti, proto bylo hodně jeslí i školek. Odmítla ale dát svoje děti do jeslí, 

protože ony podmínky v těchto institucích znala a neschvalovala je. Upozorňuje 

zejména na zanedbanou emotivní složku a množství infektů. Do školky již její děti 

chodily, aby se postupně setkávali s kolektivem.  

Od narození syna pracovala na dětské ambulanci, kde ale trpěla hodně svým 

sluchovým handicapem. Proto požádala ředitele nemocnice o předělení na jiné oddělení, 

překvalifikovala se a začala pracovat na rehabilitaci. Tam pracovala až do svého 

důchodu, resp. odešla odtud půl roku před ním, protože v souvislosti s privatizací 

oddělení v roce 2000 se velice nepohodla s nastupující majitelkou. 

Politickou situaci vnímala spíše okrajově. Různá školení, schůze a zlepšováky 

popisuje jako „nezmysly a somariny“ nebo jako divadélko, svým způsobem zábavné. 

Nenáviděla shromáždění, prvomájové pochody; ideologii komunistického státu 

absolutně ignorovala. Volila taktiku nenápadnosti, neboli „šedé myšky“. V KSČ nebyla, 

stejně jako její manžel. Rovněž děti nevychovávala v souladu s ideologií socialistického 

státu.  

Události roku 1989 nijak zvlášť neovlivnily její profesi. Celkové uvolnění 

politické situace, možnosti cestování, více osobních svobod atd. pak vnímala spíše jako 

promrhané příležitosti. Co se týče volného času, ten věnovala rodině a přírodě. Již od 

malička brávali děti na různé výlety a turistiku. Koupili si domek na Slovinkách, kde 

prakticky dodnes tráví volný čas. Líbí se jí velká družnost manželovy rodiny. 

V současnosti je v důchodu a věnuje se svým zájmům a hlavně svým vnoučatům.  

Rozhovor trval 59 nerušených minut. Narátorka působila pokojným dojmem, 

vyprávěla upřímně, ale už ne tak spontánně jako ostatní narátoři. Podobný dojem jsem 

měla i z druhého narátora z řad inteligence, Jána Hanušovského. Na rozdíl od dělníků, 

jež mluví více méně spontánně, se u narárorů z řad inteligence dá postřehnout, že 

pečlivě zvažují (alespoň při některých tématech), co řeknou a jak to řeknou. Druhý 
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rozhovor s Danou Hanušovskou byl veden 15. května 2009 dopoledne v bytě narátorky 

a trval 43 minut.  
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4.1.6. Mária Uhrínová, rod. 

Hanušovská 

 

=arozená 10. listopadu 1951 

v Krompachoch. V minulosti 

pracovala na různých dělnických 

pozicích v podniku SEZ Krompachy. 

V současnosti je v důchodu, žije 

v Krompachoch, má manžela a dvě dcery. 

 

Z obsahu rozhovoru: 

První rozhovor s narátorkou Máriou Hanušovskou byl veden 6. května 2009 

dopoledne v domě narátorky. Narodila se v roce 1951 v Krompachoch. Otec pracoval 

dlouho v místní elektrárně a matka po čase nastoupila do podniku SEZ. Na rodiče 

vzpomíná pouze v dobrém. Má dva starší sourozence, sestru a bratra, se kterými 

vycházela a dodnes vychází dobře. Bydlela s rodinou v malém rodinném domku, kde se 

jistý čas docela tlačili. Své dětství popisuje jako klasické. Vypráví, že byly 

samostatnější, protože musely být. V Krompachoch vychodila základní školu, na kterou 

nemá žádné zvláštní vzpomínky.  

Po skončení této školy nastoupila jako 16letá do závodu SEZ. V souvislosti 

s tímto podnikem narátorka vzpomíná, že prakticky celá jejich rodina tam pracovala. Na 

začátky v práci vzpomíná velice kladně. Moc se ji líbily různé výlety přes víkendy nebo 

po pracovní době, akce a zájezdy, které organizovalo SSM. Uvádí, že co se vztahů týče, 

nedá se to srovnávat s tím, co v podniku zažívala později, zejména po roce 1989 nebo 

ještě před pár lety.  V rámci tohoto podniku pak vystřídala několik pracovních pozic, 

hlavně kvůli svému sluchovému handicapu Při hledání tiššího pracovního místa jí 

pomohl bratr, který v podniku rovněž pracoval.  

S manželem se potkali v jednom podniku na Slovinkách. Chodili spolu asi 3 

měsíce, pak se v roce 1977 vzali. Manžel pracoval dlouhá léta na Slovinkách v dole. Asi 

3 týdny bydleli u tchýně, pak dostali malinký byt na svobodárně, kde se jim narodila 
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první dcera Jarka. Pak se jim podařilo získat družstevní byt ve městě, kde se jim 

narodila druhá dcera Mária. Na mateřskou dovolenou šla narátorka na klasický půlrok a 

pak jí s dětmi pomáhala její matka. Zejména při těchto vzpomínkách, jak ji dlouhá léta 

velice obětavě pomáhala matka, se narátorce zastesklo.  

Ve volném čase se narátorka věnovala rodině. Již s malými dětmi chodili často 

do lesa a do přírody. Absolvovali 15 i 20 kilometrové pochody Krompašské vzpoury. 

Vzpomíná i na povinné prvomájové oslavy a slavení Dne horníků. Stýkali se a dodnes 

se stýkají i s širší rodinou.  Jezdili rovněž na dovolené mimo Krompách, kde se 

narátorka nemusela prakticky o nic starat a celá rodina odpočívala. To vyřizoval její 

manžel, který z podniku dostával různé poukazy. Podařilo se jim vyjet téměř každý rok, 

na týden nebo dokonce na dva. Navštívili Maďarsko, Moravu a různá letoviska na 

Slovensku. Pak jim děti pomaličku rostly, starší šla na zdravotní školu mimo Krompách, 

mladší zůstala doma a šla na učiliště.  

O politiku se narátorka vůbec nezajímala. Nebyla v KSČ a nebyla ani věřící. Na 

listopadové události roku 1989 vzpomíná velice špatně. V těchto dnech jí totiž těžce 

onemocněla matka. Manžel byl s dětmi doma a narátorka celé dny pečovala o matku. 

Revoluční nálada ve městě, skandující mládež s vlajkami a všechno ostatní ji v této 

situaci nebylo nijak nápomocné. Po smrti matky a po těchto událostech se vrátila do 

práce. Vzpomíná zejména na to, jak se po roku 1989 rapidně zhoršily mezilidské 

vztahy: „Už potom nebol čas ani na ten úsmev, ani na tie oddychové chvíle, už nanič. 

To už len čím viac robiť, robiť, robiť, robiť, robiť.“47  

Od začátku roku 2009 je narátorka v důchodu. Věnuje se spolu s manželem 

hlavně své zahrádce. Rovněž, když mají děti volno, chodí do lesa na přecházky. Do 

budoucna si přeje hlavně hodně zdraví a mladým jistotu v zaměstnání. V tom se jí život 

v socialistickém státě líbil víc - kvůli mezilidským vztahům a kvůli jistotě v práci pro 

mladé.  

N vyprávěla, zejména ze začátku, poněkud rozpačitě a vystrašeně. Hodně 

vzpomínek, hlavně na matku, vyprávěla značně rozlítostněně. Na druhé straně ale 

množství vzpomínek na začátky v práci, na různé zájezdy a výlety ze SZM a taky na 

rodinné výlety vyprávěla s velkou radostí. Z narátorčiny upřímnosti jsem měla kladný 

dojem. Rozhovor trval 33 minut a nebyl ničím přerušen. Druhý rozhovor s Máriou 

                                                           
47

 První rozhovor s Máriou Uhrínovou, 6. 5. 2009. 



40 

 

Uhrínovou byl uskutečněn 13. května 2009 v domě narátorky. Trval 43 minut a 

zaměřoval se na rozšíření vzpomínek 

z oblasti práce, volného času, rodiny a 

politiky.  

4.1.7. Michal Uhrín 

=arozen 25. ledna 1946 na 

Slovinkách. V minulosti pracoval jako 

zootechnik, pak v dole na Slovinkách 

jako normovač. Po roce 1989 

pracoval na ekonomickém oddělení 

jako hlavní skladník. Později ve stávkové kanceláři v Krompachoch. V současnosti je 

v důchodu, žije v Krompachoch, má ženu a dvě děti.   

Z obsahu rozhovoru: 

První rozhovor s narátorem Michalem Uhrínem byl veden 6. května 2009 

v narátorově domě. Narátor začíná vyprávět chronologicky. Narodil se 25. ledna 1946 

na Slovinkách do rodiny horníka a paní v domácnosti. Měl 4 sestry, z toho tři starší. 

Když mu bylo 9 let, zemřel mu otec, matka proto začala pracovat v lese, aby uživila 

rodinu. Častokrát jí v této práci pomáhal. Dětská léta byla poněkud náročná, protože 

když matka pracovala prakticky celý den, staral se o svoji mladší sestru. Mezi 

narátorem a jeho staršími sestrami byl dost velký věkový rozdíl (8 let), proto vztahy 

mezi nimi nebyly, resp. nestihly být velmi intenzivní. Jinak se věnoval běžným dětským 

hrám, zapojoval do různých školských divadélek, rád četl. Škola měla tehdy velice 

skromné podmínky, později jim však postavili školu novou.  

Po skončení základní školy nastoupil na zemědělskou školu do Oravského 

Podzámku. Tato škola disponovala svými vlastními pozemky a nabízela svým 

studentům letní placené práce. Tak tam vždy jeden měsíc přes léto zůstával na brigádě. 

Po skončení této školy šel pracovat v roce 1964 k Banské Bystrici jako zootechnik. 

V roce 1965 narukoval na vojnu až k Praze, Mlada. Dnes na vojnu vzpomíná jako na 

klidnou. Po jejím skončení dělal zootechnika v Illiašovciach, tam se zapracoval a pak 

nastoupil do Hyncoviec jako hlavní zootechnik. Tam jej zastihly i události roku 1968, 

na které vzpomíná vyloženě negativně. V roce 1972 nastoupil do dolu na Slovinkách, 

v rodném městě. Tuto práci mu zařídil jeho švagr. Tam se ale potřeboval 
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překvalifikovat, proto si dělal večerní školu v Krompachoch, po dobu pěti let 3krát 

týdně. Pak již podruhé maturoval v Košicích a začal dělat normovače. V průběhu 80. let 

si ještě udělal nadstavbový kurz a začal působit na ekonomickém oddělení dolu.   

V roce 1977 se narátor po tříměsíční známosti oženil. Vzali se tak brzo i proto, 

že oba už měli relativně vyšší věk (on 32, ona 26 let). Na manželčině rodině obdivoval 

hlavně jejich soudržnost, že se často scházeli. Po svatbě a narození první dcery v roce 

1978 dostal od podniku malinký byt na svobodárně. Manželka byla půl roku na 

mateřské, pak nastoupila zpátky do podniku SEZ a o dcerku se jim starala tchýně. Pak 

dostali větší, třípokojový družstevní byt. V dubnu 1981 se jim narodila druhá dcera. I 

s ní pomáhala tchýně. Děti do jeslí nechodily, až do školky. Pak vychodily základní 

školu, starší šla následně na zdravotní školu, mladší na učiliště. Finanční stránka rodiny 

byla snesitelná, výplata nebyla velká, ovšem postačovala. Co se volného času týče, 

rodina byla hodně venku, věnovali se turistice, houbaření, prochodili i s malými dětmi 

celé okolí. Absolvovali dlouhé pochody krompašské vzpoury. Děti rovněž vedli k četbě.  

Při nástupu do dolu vstoupil do KSČ i do lidové milice, kde dělal kronikáře. 

S touto milici absolvoval veškeré státní svátky, oslavy, pochody, veselice na 1. května 

atd. Vzpomíná zde i na své pionýrské časy. Na všechny tyto události a skutečnosti 

vzpomíná kladně, s úsměvem na tváři. Nemá rád, když se tato doba a tyto svátky a 

organizace dnes zesměšňují v televizi.   

Vzpomíná i na rok 1989, kdy přišli vojáci a vzali jim veškeré vybavení 

milicionářů. Po roce 1989 v dolech lidem slibovali dřívější důchod, desetiměsíční 

odstupní, když odejdou, protože doly chtěli zavřít. Zbytek zaměstnanců pak začal 

pracovat s mramorem a s nábytkem. Narátor se stal hlavním skladníkem. Když tato 

práce skončila, byl v roce 1998 propuštěný. Po roce se zaměstnal v sázkové kanceláři, 

odkud pak také odešel do důchodu. Rodinný dům se zahrádkou byl vždy narátorovým 

snem. Ten se mu splnil po smrti manželčiných rodičů. Za velmi slušnou cenu odkoupili 

domek od manželčiných sourozenců. Postupně se tam přestěhovali. Momentálně je 

v důchodu a věnuje se hlavně zahrádce. Žije konečně klidný život bez stresu. Na svůj 

život vzpomíná velice kladně.  

Rozhovor trval 68 minut, nebyl ničím přerušen. Z rozhovoru jsem měla velice 

dobrý dojem. Narátor byl podle mého dojmu upřímný, nic záměrně nezatajoval, mluvil 

spontánně a ochotně o všech tématech. Vyprávěl množství příhod a událostí. Věnoval se 
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dokonce i vztahové stránce věcí, což jsem u ostatních dvou mužských narátorů 

postrádala. Druhý rozhovor s Michalem Uhrínem se uskutečnil 13. května 2009 

odpoledne v domě narátora. Narátor vyprávěl stejným stylem, jako v rozhovoru prvním, 

tj. ochotně a spontánně. Trval 49 nerušených minut.  

4.2. Analýza a interpretace rozhovorů 

4.2.1. Ženská rodina vs. mužská politika? 

Jako první téma analýzy a interpretace získaných údajů jsem si zvolila „mužský“ 

a „ženský“ styl vyprávění.  V této analýze chci vycházet z toho, jakým způsobem mi 

v prvních rozhovorech moji narátoři zprostředkovávali svůj životní příběh. První 

rozhovor byl veden jako životopisné vyprávění, tzn., že já jako tazatelka jsem se snažila 

do rozhovoru vstupovat co možná nejméně. Narátorům byl ponechán prostor, aby 

mluvili o tom, co sami považují za podstatné, případně o tom, co vyprávět chtějí. Tak se 

tedy narátoři věnovali různým tématům.  

Již po prvních rozhovorech bylo možno postřehnout jisté rozdíly mezi tím, jak 

svůj životní příběh líčí ženy a jak jej líčí muži. Z mých dojmů z rozhovorů bylo patrné, 

že muži se spíše věnují tématům jako práce a politika. O těchto tématech navíc mluví 

mnohem spontánněji a ochotněji, než např. o rodinné situaci. Při této analýze jsem si 

tedy vedle obsahu jednotlivých sdělení všímala také jejich formy. Jako příklad může 

posloužit to, jak se o začátcích vztahu a následné svatbě a založení rodiny vyjadřují 

muži a jak ženy. Tak se v jednom rozhovoru narátor pouze okrajově, při líčení svých 

zážitků z vojny, zmíní, že v tom čase už byl ženatý a měl první dítě:  

„Bolo to veľké prekvapenie, hlavne z toho dôvodu, že som mal obavy, či predsa 

len nebudem musieť ísť na tie dva roky tam. A v tomto čase som bol už aj ženatý a mal 

som už jedného malého potomka, takže v tom prípade mi to veľmi nevyhovovalo.  A 

ďalšia vec, tá moja mentalita a vojna dajak nejdú dohromady. Takže tá vojenská služba 

bola pre mňa taká dosť nepríjemná záležitosť.“48 

Mé následující otázky pak směřovaly k této drobné poznámce. Snažila jsem se, 

aby se narátor o této oblasti trochu více rozpovídal. Na mé otázky jsem však častokrát 

dostávala pouze jednoslovné odpovědi, což se jinak v rozhovoru s tímto narátorem 
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 První rozhovor s Jánem Hanušovským, 7. 4. 2007. 
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nikdy nestávalo. Z toho důvodu jsem nabyla dojmu, že o této oblasti narátor jednoduše 

vyprávět nechce. 

U druhého narátora jsem postřehla velice podobnou tendenci. Při líčení jeho 

pracovní kariéry a při osvětlování důvodů, proč v jistém čase změnil povolání, se 

zmiňuje, že se chystal oženit: 

„Robil som v SEZ-u asi dva alebo tri roky no a potom som zo SEZ-u odišiel kvôli 

platovým podmienkám. Veľa roboty bolo, nízky plat bol a mal som, jak sa povie, pred 

svatbou. Takže som chcel viacej zarobiť.“49 

Jako v prvním případě i zde směřovaly mé následující otázky na toto malé 

„přeřeknutí“. Byla jsem o něco málo úspěšnější, protože narátor mi, i když s menšími 

zádrhely, něco o této oblasti sdělil. Na můj popud řekl něco i o začátcích vztahu, ovšem 

nutno dodat, že značně křečovitě. Nemyslím však, že se v obou případech jednalo o 

snahu o jakési zatajování nebo neupřímnost. Spíše jsem měla pocit, že vyprávění o své 

rodině jaksi nemají ve zvyku. Na druhé straně však v uvedených výpovědích můžeme 

současně postřehnout jakýsi moment obav a péče o svou rodinu: první narátor se bál, že 

zůstane na vojně dva roky místo jednoho právě se zřetelem k svojí rodině, druhý měnil 

zaměstnání, protože chtěl rodinu uživit. Proto jsem nabyla dojmu, že muži zde vystupují 

z pozice živitele rodiny, který povinnosti rodinu uživit přikládá mnohem větší důležitost 

než povídání o ní. Z této pozice rovněž vyprávěli celý svůj životní příběh.  

U třetího narátora jsem se však s takovou tendencí nesetkala. Vystupuje sice 

rovněž z pozice živitele rodiny, ovšem na rozdíl od ostatních dvou narátorů, o ní také 

hodně mluví. Ne na můj popud, nýbrž spontánně. Při líčení svého života se postupně, 

chronologicky dostal k tématu své svatby a k začátkům svého vztahu. Tyto události 

popisuje se stejnou váhou, spontánností a upřímností, jako vzpomínky z ostatních 

oblastí života. Věnuje se dokonce i takovým tématům, které v prvních rozhovorech 

s ostatními dvěma mužskými narátory vůbec nezazněly: vztahy se sourozenci v dětství, 

jak se s manželkou poznali, jako dlouho spolu chodili, jak přišel žádat o její ruku, jak 

následně vycházel s manželčinou rodinou nebo jak vychovávali děti a k čemu je vedli.  

Co se žen týče, ty vzpomínkám na rodinu věnují daleko větší pozornost. To je 

určitě zčásti dáno tím, že konflikt mezi rodinou a prací zasahuje do života ženy mnohem 

více než do života muže. Ženy byly rovněž v mnohem těsnější fyzické blízkosti s dětmi, 

                                                           
49 První rozhovor s Alexandrem Kleinem, 17. 4. 2009. 
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zejména v raných letech. Zatímco muži pracovali, aby rodinu uživili, ženy byly s dětmi 

na mateřské dovolené. Následuje pár shod: každá z mých narátorek byla s každým 

dítětem na mateřské dovolené půl roku. Každá rovněž uvádí, že její děti nechodily do 

jeslí, nýbrž že se o ně starala babička50. Narátorky tak zcela logicky na tyto události ve 

svých vyprávěních vzpomínají: na mateřskou dovolenou, na zvládání péče o děti po 

opětovném nástupu do práce, kdo jim s nimi pomáhal, vzpomínají na materiální a 

finanční zabezpečení rodiny atd. Vrátím-li se k příkladu, jež jsem uváděla u mužů, o 

začátcích vztahu se ženy ve všech případech zmiňují: 

„Volal ma raz do kina, lenže medzičasom už pán Klein chodil okolo 

papierníctva. Takže raz večer som zametala sneh a on sa mi pozdravil ´Bozkávam´. A ja 

si myslím, ta ty mňa budeš bozkávam zdraviť, ta čo si ty myslíš! A ja som mu vravela 

´=ecítim´. =o to je pravda! On zostal taký zarazený. =eznal, čo má robiť, či ozaj má 

prísť ku mne, žeby som cítila, či nie… obrátil sa, zasmial a odišiel.“51 

„Tak to bolo veľmi zaujímavé zoznámenie. Možem tú perličku povedať. Bolo to 

dokonca na deň študentov, v Bernolákovom internáte na čaji v roku 1968. (…) Prišiel 

pre mňa nejaký tvor, ktorý bol menší ako ja a na nose mal vred. (…) Tento tvor bol 

veľmi neistý a veľmi sa snažil byť zaujímavý a keďže dar reči mal a zostal mu dodes, 

ukecal ma jaksi-taksi, že sme sa dokonca dohodli aj na rande.“52 

„…no a tam som sa spoznala s mužom v reštaurácii. On bol tam s kamarátmi a 

kamarátky moje.  =o tak proste, chodili sme všeho-všudy spolu, môž povedať, také tri 

mesiace.  =o a už potom buch, sme sa brali.“53 

Jako protipól této „ženské rodiny“ uvádím „mužskou politiku“. V této oblasti 

jsem zaznamenala ochotu všech mužských narátorů vyprávět. I když každý z nich sice 

tvrdí, že o žádnou vyšší politiku se prakticky nezajímali a v této oblasti neměli žádné 

ambice (zdali už byli nebo nebyli v KSČ), svým názorům na politiku věnují podstatnou 

část svého vyprávění. A co je neméně podstatné, svůj názor na tehdejší situaci mi 

zprostředkovali ochotně a spontánně. Tak tedy když jsem se chtěla dovědět něco víc o 

jejich rodině, musela jsem se na to vysloveně ptát a následně navrhovat, aby to rozvedli. 

                                                           
50 V jednom případě pečovala kromě babičky i najatá chůva.  
51

 První rozhovor s Annou Kleinovou, 19. 4. 2009. 
52 První rozhovor s Danou Hanušovskou, 30. 4. 2009.  
53 První rozhovor s Máriou Uhrínovou, 6. 5. 2009. 
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Pro získání jejich názorů na politiku jsem však nemusela vynakládat téměř vůbec žádné 

úsilí. Uvádím pár výpovědí: 

„Vzhľadom na to, že prišla taká nová garnitúra politická do vedenia bývalej 

KSČ na čele s Dubčekom, tak to tú mladú generáciu, myslím, že mimoriadne oslovilo a 

bola jedným z tých, ktorý aktívne vystupovali za to, žeby sa ten systém, ktorý dovtedy 

bol, zmenil.“54 

„Ja jedno hovorím, doba bola taká, dneska je zase doba taká. Každá doba má 

svoje pravidlá. To je môj názor taký. =iekto hovorí, že vtedy  sa robilo to a to, a dneska 

sa robí pravý opak, ale sa robia horšie veci, sa robia horšie veci.“55  

„A to vlastne bol spôsob, určitý spôsob hodnotenia. Tá výkonnosť a práca 

partila tam, ale tá v podstate nehrala až takú rozhodujúcu úlohu, skôr bolo rozhodujúce 

to, že akým spôsobom sa človek prispôsoboval tejto politickej garnitúre.“56   

Na druhé straně ženy vyjadřují ve svých vyprávěních přinejmenším nezájem, 

nezainteresovanost, někdy dokonce až averzi vůči politice. Ani jedna z mých narátorek 

nebyla v Komunistické straně Československa, ani jedna se o politické dění nijak zvlášť 

nezajímala. V jednom rozhovoru narátorka uvádí, že do strany nevstoupila zejména 

z časových a finančních důvodů:  

„Ja som sa rozhodla, že ja budem bezpartajná. [smiech]. Ja nechcem žiadnu 

stranu. Som bola proti tomu, lebo veľa času mi brala tá strana, tá politika, tie schôdze. 

=a úkor rodiny to bolo a aj finančne to veľa stálo na úkor rodiny. Preto ja som sa 

rozhodla, že do žiadnej funkcie nenastúpim (…) =ie, nie, nie, v žiadnom prípade. Ja by 

som ani nevstúpila, pretože politika to je huncútstvo, to nič pre mňa. Ja len svojim 

deťom som sa venovala a svojej robote.“57 

S tím souvisí i druhý, neméně markantní důvod, proč se ženy politice 

nevěnovali, a sice velice obtížné zvládání konfliktu mezi prací a rodinou. O tom se 

zmiňuje zejména druhá narátorka, lékařka: 

„Tá politická siuácia, vtedy sme to viac-menej vnímali, aspoň ja, okrajovo.“ 

„Viac ma to nezaujímalo, protože som mala svoje problémy: malé deti, nočné, potom 
                                                           
54 První rozhovor s Jánem Hanušovským, 7. 4. 2007. 
55 Druhý rozhovor s Alexandrem Kleinem, 13. 5. 2009. 
56 První rozhovor s Jánem Hanušovským, 7. 4. 2007. 
57 První rozhovor s Annou Kleinovou, 19. 4. 2009. 
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kedže som typ ktorý chce všetko dokonalé, keď som v medicíne našla nejaké neznáme 

slovíčko, všetko som si hľadala, všetko som si chcela naštudovať (…) Proste, brala som 

robotu vážne. Doma som mala malé deti, štandardné problémy mladých rodin a okrem 

toho som bola stále unavená.“58 

Třetí narátorka žádný výslovný důvod neuvádí, spíše jenom konstatuje jakýsi a 

priori nezájem: 

„Politiku nemám ani teraz ani predtým. Ani som nebola veriaca. =eutrál. Ani 

tak, ani tak. Proste, mám svoj názor, ale nebudem ho nikomu vnucovať, ani o nikom sa 

baviť (…) Muž bol v strane, mne to nevadilo, ale ja som jednoducho ani to, ani to. (…) 

Jednoducho ma to dajak neťahalo.“59 

 Ovšem z toho, co mi v průběhu rozhovoru o jejím životě ve sledovaném období 

řekla, je možno usuzovat, že její důvody byly velice podobné důvodům první narátorky, 

zejména nedostatek času. Když se jí totiž po návratu do práce po mateřské dovolené o 

děti starala matka a když si k tomu přičteme množství různých povinností a obstarávání, 

které musí mladá, nezkušená maminka plnit, jen stěží asi zůstával čas na něco jako 

politiku. Všechny tři natátorky tedy uvádí, i když někdy ne zcela výslovně, stejné neboli 

velice podobné důvody, proč se politice nevěnovaly.   

Na základě těchto a množství jiných výpovědí, na základě dojmů, jež jsem 

z rozhovorů měla a na základě tématického zaměření zejména prvních rozhovorů, bych 

si dovolila rozlišit „mužský“ a „ženský“ styl vyprávění následujícím způsobem. 

Ženy, ať už z titulu matky nebo z titulu udržovatelky rodinného krbu, vypráví 

svůj příběh se zřetelem ke své rodině. To podle mne souvisí jednak s již vzpomínaným 

konfliktem mezi prací a rodinou (co vysvětluje můj druhý příklad - fakt, že na politiku 

jim čas jednoduše nezůstával), a jednak s tím, že ženy jsou obecně považovány za 

především vztahové bytosti, jež samy sebe vnímají a také posuzují prostřednictvím a 

skrze své vztahy s ostatními lidmi (to vysvětluje můj první příklad – fakt, že vypráví o 

začátcích svého vztahu). Rodina, jako absolutně první a nezastupitelné místo vytváření, 

udržování a projekce těchto vztahů, tak tvoří stěžejní motiv jejich vyprávění. Na druhé 

straně politika, v níž tento prvek osobní vztahovosti jaksi přirozeně chybí, je z toho 

titulu vůbec nemusela zajímat. Samozřejmě vedle tohoto možného důvodu jejich 
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59 Rozhovor s Máriou Uhrínovou , 6. 5. 2009.  
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nezájmu zde působí i množství objektivních příčin, které jsem uváděla při konkrétních 

výpovědích (nedostatek času atd.).  

Muži naproti tomu líčí své příběhy s ohledem na svou práci a své názory na 

politiku. Vztahové stránce věci nevěnují dostatečnou pozornost podle mne z toho 

důvodu, že na rozdíl od žen nedefinují a neposuzují sebe sama skrze své vztahy, nýbrž 

skrze svou vlastní osobu a její úspěchy, neboli skrze své ego60. To ovšem samozřejmě 

neznamená, že by o svou rodinu nejevili zájem. Spíše naopak. Výše uváděný motiv 

obav a péče o rodinu, jež je staví do úlohy živitele, je skvělým příkladem tohoto 

„mužského“ stylu vyprávění. Muži nám zde prvotně nesdělují, jak se s manželkou 

poznali nebo jak si založili rodinu, nýbrž to, že již cítili povinnost se o ni starat. Právě to 

je výrazem jejich osoby a snahy o vlastní úspěch v této oblasti. Naproti tomu právě 

politika je tím místem, kde můžou vystupovat jako samostatní osoby, kde můžou 

vyslovovat své názory a postoje, kde můžou prezentovat své ego. Z toho důvodu podle 

mě o ní mluví hodně a ochotně.  

 

4.2.2. Socializmus dělníků vs. rezignace inteligence? 

Druhé téma mé analýzy se již nezaměřuje na srovnání mužů a žen, nýbrž na 

srovnání příslušníků dělnictva a inteligence. V této části analýzy se chci zaměřit 

především na to, jak jednotliví narátoři reflektovali tehdejší socialistický stát především 

70. a 80. let a jak se v těchto reflexích od sebe liší názory dělnictva a názory inteligence. 

V této části již budu vycházet z obou rozhovorů vedených s každým narátorem. Jak 

jsem uvedla v metodologické části, v mém vzorku se nachází 2 příslušníci inteligence a 

3 příslušníci dělnictva. Zařazení jednoho narátora je poněkud problematické, jeho 

názory ovšem vesměs korespondují s názory dělnictva.    

Ve výpovědích těchto dvou společenských tříd ohledně jejich vztahu 

k socialistickému státu a jeho ideologii existují dosti markantní rozdíly. Jako první 

příklad zde uvádím jejich vzpomínky ohledně různých oficiálních oslav, státních svátků 

či shromáždění. Pro toto téma jsem se rozhodla hned z několika různých důvodů. 

Předně je to jeden z nejmarkantnějších zásahů socialistického státu a jeho ideologie do 

běžného života narátorů, proto jsem byla více než zvědavá na jejich názory. Zadruhé se 

mi tento motiv objevoval již v prvních rozhovorech a rovněž jedna otázka v rozhovoru 

                                                           
60 Jeden z narátorů, konkrétně Michal Uhrín, by v této oblasti ovšem mohl platit jako výjimka.  
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druhém na toto téma směřovala. Narátoři navíc svůj názor na toto téma vyjadřovali 

vesměs velice ochotně, mluvili o tom rádi a hodně. A za třetí rozdíl mezi postojem 

dělnictva a inteligence byl v tomto případě extrémní; slouží tedy jako vynikající příklad 

různosti jejich názorů.  

Příslušníci inteligence se k těmto oficiálních oslavám, státním svátkům a vůbec 

k celé ideologii socialistického státu stavěli vysloveně negativně. S neochotou, s averzí 

k donucování, s nenávistí:  

 „Samozrejme, nenávidela som zhromaždenia, nenávidela som prvé máje, teda 

prvomájové pochody, hneď po prvej zákrute som ušla. Potom na všetkých blbých 

školeniach som driemala alebo som si čítala knižku.(…) =eznášala som, keď som bola 

k niečomu nútená a keď som mohla, tak som to švindlovala a sa z toho vykrútila alebo 

som to nádherne odflákala.“61 

„Veľmi negatívne sa mi to vybavuje, lebo toto som z duše nenávidel tieto 

pochody a tieto masové zhromaždenia, na ktoré sme povinne museli ísť. A proste 

rozdávať vlajky a ta účasť sa sledovala a vyvodzovali sa z toho dôsledky. Takže to veľmi 

negatívne hodnotím. (…) mali sme z toho ako vedúci pracovníci plno nepríjemností (…) 

=emám na to dobré spomienky, to bola taká násilná akcia, ktorá mi vôbec nechýba. A 

takých násilných akcií bolo viac, ktoré mi tam vôbec nechýbajú, z tohto obdobia.“62 

„=ezabudnem nato, jak som sa raz rozhodla, že si prečítám nejaký prejav, 

neviem ktorej strany. Tak to bolo tak otrasné, že som pri najvačšej sústredenosti, vôli a 

odhodlaní nedokázala přečítat viac ako pol strany.  To vačšinou boli vtedy aj na troch, 

štyroch stranách.“ „Somariny. Ale šak prosím vás, šak to bolo na smiech, to bola 

šou.“63 

Co se týče jejich důvodů, zde můžeme pouze tušit nebo domnívat se na základě 

toho, co nám sdělili v prvních rozhovorech. V obou případech to může být dáno jejich 

rodinným zázemím, ze kterého pocházeli. Tak nám narátor sděluje, že jeho rodiče 

nebyli v Komunistické straně a zastávali vyloženě apolitické názory. Narátorka rovnež 

vypráví, jak se u nich doma francouzský komunistický tisk užíval jako toaletní papír 

nebo papír do ptačí klece. V případě narátorky byla dalším možným důvodem již 

                                                           

61
 První rozhovor s Danou Hanušovskou , 30. 4. 2009. 

62 Druhý rozhovor s Jánem Hanušovským, 18. 5. 2009. 
63 Druhý rozhovor s Danou Hanušovskou, 15. 5. 2009. 
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analyzovaná averze vůči politice a v případě narátora nepříjemné zkušenosti během 

vojny, zamezený kariérní postup v práci, vlastní politické názory, které se s tehdejší 

politikou neslučovaly64. V neposlední řadě tvoří manželský pár, který společně prožíval 

své osudy, takže jejich názory na socialistický stát se pravděpodobně sbližovaly. 

Na druhé straně příslušníci dělnictva na tyto společenské akce a události 

vzpomínají velice kladně. Poukazují na onu veselost a družnost, která tyto akce 

provázela. Staví je často do kontrastu s dnešní dobou, která podle nich nic takové nezná. 

Rovněž vyjadřují své rozhořčení nad tím, jak se dnes tyto svátky, oslavy, nebo 

společenské organizace vůbec zesměšňují.  Za zmínku stojí také způsob, jakým na tyto 

události vzpomínají a jakým o nich mluví. Popisovali mi je s velkou ochotou, 

s úsměvem na tváři, s nadšením a elánem, se kterým ostatní vzpomínky nemohou 

soupeřit. Často jsem měla pocit, jakoby tyto zážitky představovaly jedny z 

nejšťastnějších té doby, nebo jejich života vůbec: 

 „Prvomájové oslavy boli jedinečné [smiech]. To bolo veselo, deti sa tešili, boli 

programy, boli také alegorické, vozy, sranda. Hrala muzika, hrala dychovka, ráno o 

šiestej nás už budila dychovka. Každý sa tešil, žeby bolo pekné počasie, žeby sme sa 

mohli hrať, vonku šantiť. Prvomájový guláš sa hore varil, takže bolo veľmi, veľmi 

veselo. Hoci to dnešná doba odsudzuje, posmešky robia, ale z mojej strany bolo oveľa 

veselšie (…) sa slávil s takou radosťou a veselosťou (…) Bolo veselšie, jak teraz. Oveľa 

veselšie“65 

„=o veď to boli pekné časy, 1. máj a tak ďalej veď to bola krásna doba ozaj. 

(…) veselice boli (…) v dnešnej dobe 1. máj, to už tí ľudia nejak zanevreli jeden voči 

druhým, a predtým to predsa ten kolektív sa zišiel. Veselo bolo no, bolo veselšie ozaj. 

(…) Keď aj, že sa hovorí, že to bolo nejak nútené hej, že sa muselo ísť do sprievodu a 

tak ďalej, ale na druhej strane zase bolo veselšie. (…) Kto nechcel ísť, nešiel. To sa 

hovorí, že bolo nútené všetko, ale to nebolo nútené. Môj názor je taký, osobný.“66 

„=o, môž povedať, to boli také májové veselice. To skutočne večer sme sa na to 

normálne tešili, na zábavy a tak. Májová veselica bola vtedy známa. =a Čardu sa vyšlo 

hore (…) Toto mi je aj kus také nostalgické, ten 1. máj. Škoda ho bola, že sa tak pustil, 

                                                           

64 Viz kapitola 4.1.4. Ing. Ján Hanušovský a jeho stručný životopis.  
65

 Druhý rozhovor s Annou Kleinovou, 12. 5. 2009.  
66 Prvý rozhovor s Alexandrem Kleinem, 17. 4. 2009. 
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že už to není teraz. Tí mladí už nevedia, že jak to bolo. Vtedy sme sa nato až úplne 

tešili.“67 

„Sprievody boli povinné, ale zase na druhej strane bolo už pripravené 

občerstvenie, párky boli, vozy alegorické (…) Po tom sprievode už bola veselica, proste 

stánky boli. To bolo, jak by som ti povedala, určitý druh sviatku, že si si mohla tiež 

uvolniť myseľ, vôbec celkovo vyobliekať sa, oddýchnuť, posedieť, popozerať. Keď nie, si 

mohla sedieť doma a zemiaky sadiť.“68 

Jako druhý příklad této různosti názorů bych ráda uvedla odpovědi narátorů na 

otázku, kterou jsem kladla na závěr druhých rozhovorů: „Jak si vzpomínáte na období 

socializmu, jak se vám v něm žilo?“ Opět poukazuji na shodu mezi příslušníky 

dělnictva a příslušníky inteligence. Dělníci se vesměs shodují v tom, že se žilo klidně, 

spokojeně a vesele, že byly neporovnatelně větší sociální jistoty než dnes a poukazují 

rovněž na lepší a upřímnější mezilidské vztahy: 

„Ja kľudne, spokojne. Ja nemám výhrady.“69 

„Kľudne. Kľudne sa žilo. Aj ten národ, tí ľudia, tí obyvatelia boli ku sebe takí 

úctivejší, neboli nevraživí.“70 

„Ja hovorím kladne. Vtedy bol sociálny štát. Sociálne istoty boli bohovsky na 

úrovni (…) Ja som bol spokojnejší.“71 

„Vieš čo normál. Lebo život, to sa nedá povedať, že bolo ok. To ti príde či 

v živote, či v manželstve, raz tak, raz tak. Raz je to lepšie, na druhý deň zase horšie, o 

mesiac zas. =o proste, neviem. Ja osobne nemôžem povedať, bolo to celkom ok alebo 

celkom zle (…) Bola istota v práci a bolo aj úprimnejšie a tak veselšie.“72 

Proti tomu stavím odpovědi inteligentů: 

„Žilo sa mi, tak trošku, určitým spôsobom psychicky stiesnene, by som to nazval. 

Človek cítil takú neustálu kontrolu, tlak, proste neustále otravovanie. Každý sa ho snažil 

zorganizovať, zaviesť ho niekde, kontrovolať ho, tak to bolo také nepríjemné. Určite 
                                                           
67Prvý rozhovor s Michalem Uhrínem, 6. 5. 2009.  
68 Druhý rozhovor s Máriou Uhrínovou, 13. 5. 2009. 
69

 Druhý rozhovor s Annou Kleinovou, 12. 5. 2009. 
70 Druhý rozhovor s Alexandrem Kleinem, 13. 5. 2009. 
71 Druhý rozhovor s Michalem Uhrínem, 13. 5. 2009. 
72 Druhý rozhovor s Máriou Uhrínovou, 13. 5. 2009. 
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teraz je ten život volnejší, je slobodnejší. V tomto smere je to určite omnoho lepšie. =a 

druhej strane boli podstatne vačšie sociálne istoty. O tom sa až teraz môžu ľudia 

přesvedčit, že nikto nebol bezdomovec, nikto neumieral od hladu. (…) Určite ta osobná 

sloboda je omnoho, omnoho väčšia jak bola vtedy. Žije sa volnejšie, ale na druhej 

strane sú ďalšie negatíva, ktoré nemuseli byť.“73 

„Možno, že taký pokojnější bol ten život, kvôli tým istotám, ktoré sme mali. A 

keď ste nemali velké nároky finančné a mocenské a skôr mysleli na tie ľudské kontakty, 

tak dalo sa přežit.“ „Človek sa naučil kľučkovať. A okrem toho, čo by vám pomohlo, 

keby ste sa proti tomu postavili. Sám proti komu? Len by ste uškodili sebe a svojim 

rodinám. Čiže človek sa snažil nejak sa do toho nezapájať, neaktivovať sa alebo keď už 

vás do toho nútili, nejak vykľučkovať. A to sa dalo nejako vykľučkovať. =iekedy aj 

trošku s ujmou, ako môj manžel, že nedostal tú vedúcu funkciu, keď nevstúpil do strany. 

Ale zase nebolo to až také hrozné, žeby sa to přežit nedalo. Čiže tak sa žilo.“ „Byť 

nenápadný, to bola sakramentská výhoda.(…) V tom sa dobre prežilo. =emala som 

energiu bojovať a som si uvedomovala, že to je zbytočné bojovať proti svetu takému, 

aký je a aký sa mi nepáčil.“74 

Na základě těchto výpovědí uvádím následující rozdíly. Dělníci se o státních 

svátcích i o životě za socialismu vůbec vyslovovali vesměs kladně. Z toho jsem nabyla 

dojmu, že stát o své široké vrstvy obyvatelstva, jakou dělníci v každém případě byli, 

vzorně pečoval. Především jim poskytoval s dneškem nesrovnatelně lepší a relativně 

kvalitní sociální jistoty, jež budou předmětem třetí částí analýzy. S tím určitě souvisí i 

státem proklamovaná vedoucí úloha dělnické třídy v socialistické společnosti. Důvody 

této péče vidím ve snaze státu o poslušnost obyvatel, poněvadž si správně uvědomoval, 

že skutečná moc státu tkví v přízni a poslušnosti širokých vrstev obyvatelstva a že tyto 

široké vrstvy obyvatelstva budou skutečně poslušné, jen když budou zabezpečené a 

spokojené. Jak jsem již citovala v kapitole 3. 2., dalo by se zde mluvit o jakési nepsané 

a věřím, že v mnoha případech neuvědomované, smlouvě mezi státem a obyvateli: 

sociální jistoty za poslušnost. A protože právě tyto jistoty jsou jedny z nejpodstatnějších 

v životě člověka a jeho rodiny, jsem toho názoru, že tato smlouva v praxi fungovala. O 

tom mě stále znovu přesvědčovaly i výpovědi mých narátorů. To totiž dělníkům 

zabezpečovalo klidný, spokojený a veselý život. A proto také socialismus dělníků. 

                                                           
73 Druhý rozhovor s Jánem Hanušovským, 18. 5. 2009. 
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 Druhý rozhovor s Danou Hanušovskou, 15. 5. 2009. 
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Pro bezproblémový chod společnosti je samozřejmě nezbytný i jistý počet 

inteligentů. Toho si byl stát vědom. Na druhé straně si ale uvědomoval i možné 

nebezpečí pramenící z jejich vyšší vzdělanostní úrovně. Inteligence totiž není tak 

ovladatelná jako dělnická vrstva. Není však ani tak početná. Když si k tomu ještě 

přičteme fakt, že mí narátoři žili v malém městě, kde se nijak výrazně proti této 

společnosti vystupovat nedalo, nezbude nám nic jiného než konstatovat, že se o žádnou 

opozici ani nesnažili. Navíc, oněch sociálních jistot se dostávalo i jim. Inteligence tedy 

rovněž uznává ono sociální zabezpečení, ovšem s jakýmsi nevysloveným poukazem na 

to, za jakou cenu. Více si uvědomuje fakt, že když dostane třeba státní byt nebo má 

jistou práci, tak to není jen tak zadarmo. Více si uvědomuje fakt, že se od ní očekává 

poslušnost. Tak se inteligence i dívá na onu společnost, jako na společnost, která 

kontroluje a která nutí. Proto se i ke státním svátkům, které jsem uvedla jako první 

příklad, staví s nenávistí jako k jakési konkrétní demonstraci oné kontroly a onoho 

donucení, ke konkrétní demonstraci moci, kterou nad ní stát nepochybně měl. Ve vztahu 

k této společnosti pak každý volil svou vlastní strategii. Někdy to byla strategie 

nenápadnosti a šedé myšky, jindy strategie mírného odporu. A proto také rezignace 

inteligence. 

 

4.2.3. Sociální jistoty vs. osobní svobody. Co je více? 

V této poslední části mé analýzy bych se ráda zaměřila na srovnání před- a 

polistopadové doby z pozice dělnictva a z pozice inteligence. Řečeno poněkud 

schematicky, na srovnání socializmu a nastupujícího kapitalismu. V mých rozhovorech 

padlo několik výslovných otázek, které směřovaly na srovnání těchto dvou období. 

Sami narátoři se však o těchto skutečnostech vyjadřovali i samostatně, bez předchozího 

popudu.  

Toto srovnání hodlám provádět se zřetelem k otázce sociálních jistot, kterou 

jsem už poněkud načrtla v předcházející analýze. Zaznělo tam rovněž několik výpovědí, 

které na tyto jistoty poukazují. Nyní se těmito jistotami, za které ve sledovaném období 

považuji zejména otázku bydlení, jistoty práce, dostupnosti zdravotnictví a školství, 

budu zabývat podrobněji.   

Řešení bytové otázky zaznívalo ve výpovědích mých narátorů již v prvních 

rozhovorech. Zcela logicky se k tomu dostali při vzpomínkách na zakládání vlastní 
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rodiny. Rovněž ve druhém rozhovoru jsem se na tuto oblast ptala. Dva manželské páry 

uvádějí, že nějakou dobu po svatbě bydleli u rodičů, což je dnes známo jako tzv. 

„sendvičový efekt“. Pak si našli podnájem, nebo dostali přidělen družstevní byt od 

podniku, ve kterém v té době pracovali. Dva manželské páry rovněž nějakou dobu 

bydleli na svobodárně, což jsou velice malé bytové jednotky určené pro mladé rodiny 

nebo pro svobodné lidi. Prvotní řešení vlastního bydlení tedy nebylo až tak jednoduché. 

Narátorka z nejstaršího manželského páru uvádí, že tehdy to s bydlením bylo velice 

těžké, že bylo hodně málo nových bytů. S manželem a jednou malou dcerkou bydleli 

jistý čas v podnájmu (kolem roku 1964), kde měli k dispozici pouze jeden velký pokoj a 

kuchyň bez pece a bez přívodu vody. Na toto období proto vzpomíná jako na velice 

těžké. Uvádí také, že pak se situace postupně zlepšila, že ve městě se začalo stavět a 

proto také dostali přidělen byt. Ve sledovaném období nastala ve městě čilá bytová 

výstavba75, takže po nějaké době již všechny tři rodiny bydlely ve svém. V této otázce 

dále neuvádí žádné větší problémy: 

„Tá situácia s bytovou otázkou bola trošku jednoduchšia, jak je dnes. Lebo vtedy 

bol boom bytovej výstavby. Bola dajaká téza, že každý má dostať byt. Čiže 

v Krompachoch sa stavalo v tomto období. (…) Aj tie byty boli v tomto čase relatívne 

lacné, čiže nebol problém v tom čase s bytom v takom zmysle, jak ho poznáme dnes. 

V tomto smere sme nemali dajaký väčší problém.“76 

Co se práce týče, v souladu se socialistickou „práci pro každého“ neuvádí 

narátoři v této oblasti absolutně žádné problémy. Práce skutečně byla pro každého. 

Považují ji za jednu ze základních jistot, které v té době člověk měl. Narátoři uvádí, že 

se dávali tzv. umístěnky77 a nabyla jsem dojmu, že si tento systém docela pochvalovali 

zejména s poukazem na dnešní problém s nalezením práce. Absolventi vysokých škol, 

tedy mí zástupci inteligence, si na nedostatek práce také nemohli stěžovat. Narátorka 

uvádí, že tehdy byl nedostatek lékařů, takže neměla s umístěním žádný problém a 
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 Do roku 1961 se v Krompachoch postavilo spolu 562 nových bytových jednotek. Bytový fond tak 
pozůstával z 1665 bytů. V roce 1961 však tempo této výstavby značně zpomalilo vládní usnesení o 
regulaci rozvoje města. V důsledku velkého znečisťování ovzduší exhaláty z místních podniků byla 
zakázána další bytová výstavba v jejich okolí. Povolovala se pouze v rozptylu a v určených lokalitách. Po 
roce 1971 však nastává další rozvoj bytová výstavby. Asanovali se staré domy i ulice a vznikali 
centralizované sídliska. V letech 1971 – 1976 se bytový fond rozrostl o dalších 246 bytů, vybudovali se 
rovněž 4 svobodárně se 174 bytovými buňkami. (zdroj – Dejiny Krompách, Košice, 1981) 
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 Druhý rozhovor s Jánem Hanušovským, 18. 5. 2009. 
77 Systém distribuce pracovních míst a zaměstnanců, na základě kterého byly absolventi přidělováni 
závodům na konkrétní pracovní místo.  
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rovněž narátor vystudoval nový obor (technickou kybernetiku), takže si z pracovních 

nabídek mohl vybírat. Ostatní narátoři neuvádí žádné problémy: 

„=o tak každý mal robotu, každý, každý, každý.“78
 

Na druhé straně ale přiznávají slabší platové ohodnocení. Zajímavým může být 

fakt, že na slabý plat poukazuje i příslušnice inteligence, pracující jako lékařka. 

Poukazuje zejména na praxi braní úplatků, což bylo tehdy i dnes v zdravotnictví úplně 

běžnou praxí a co prakticky přispívalo do rodinného rozpočtu lékařů. Proto si lidé 

mysleli, že lékaři jsou na tom finančně velice dobře. Pokud však člověk ony úplatky 

nepřijímal, jeho finanční stránka nebyla tak růžová: 

„Za takých okolností, keby ste žili len z toho platu, tak ste boli na tom omnoho 

mizernejšie ako robotnícka trieda.“ „Robotníci, tuto majstri po okolí, si stavali domy a 

my sme s manželom ani na auto nenašetrili poriadne.“79 

Příslušníci inteligence ovšem na rozdíl od dělníků poukazují i na neefektivitu a 

neproduktivitu, jež z této přezaměstnanosti pramenila. Tak zejména narátor inženýr, 

který působil ve vedoucí funkci, v této souvislosti poukazuje na neporovnatelně větší a 

častokrát až neadekvátní práva, kterými tehdejší dělníci disponovali. Byli chráněni 

z titulu členů Komunistické strany Československa a z toho důvodu jaksi nedotknutelní. 

Sáhnout jim na tato práva (tedy na práci) nebo na jejich platové ohodnocení bylo 

nemyslitelné. Stěžoval si tedy zejména na lenost a neefektivitu některých zaměstnanců: 

„=o, taká práca, jak bola vtedy pre každého, by bola aj teraz pre každého.“80 

 „Lebo proste vtedy musela byť stopercentná zamestnanosť a tým pádom vlastne 

tá kvalita a ten progres sa degradoval.“81 

Rovněž o zdravotní péči v období socialismu se narátoři vyjadřují vesměs 

kladně. S těmito zařízeními neuvádí žádné problémy82. Ve svých vyprávěních mluví o 

                                                           
78 Druhý rozhovor s Annou Kleinovou, 12. 5. 2009. 
79 Druhý rozhovor s Danou Hanušovskou, 15. 5. 2009. 
80

 Tamtéž. 
81 Druhý rozhovor s Jánem Hanušovským, 18. 5. 2009. 
82 Ve městě fungovala Nemocnice s poliklinikou, která měla na začátku 80. let 280 lůžek na 10 
odděleních. Zdravotní péče se rovněž poskytovala v obvodních a závodních ambulancích podniků 
Kovohuty, SEZ a Železorudné baně Slovinky. Ve městě působila i dětská ozdravovna. (Zdroj – Dejiny 
Krompách, Košice, 1981)  
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závodních lékařích, o kompletní starostlivosti, jakou jim stát prostřednictvím závodu 

poskytoval, o možnosti lázní, rekondičních pobytů, o bezplatných lécích.  

„To teda fakticky pravidelne chodieval autobus do Kovohút, kde sa robilo 

snímkovanie pľúc, röntgeny sa robili atd. Zdravotná starostlivosť ozaj, môž povedať, že 

bola na vysokej úrovni.“83 

Inteligence rovněž uznává větší dostupnost zdravotnictví ve sledovaném období, 

ovšem poukazuje na menší odbornost.  

„Vždy to bolo také, žeby to mohlo byť lepšie. Ale dostupnosť bola snáď lepšia. 

(…) =emyslím si, žeby to bolo  ideálne, a žeby to bolo nejak lepšie jak teraz. (…) 

Myslím si, že v tom odbornom raste, vývoji atd. sme boli vzadu. (…) Proste teraz je 

medicína ďalej, ale menej použiteľná pre široké masy.“84   

V otázce školství85 se rovněž všichni narátoři shodují a to zejména v tom, že 

studia byla mnohem dostupnější zejména po finanční stránce: 

„Fakt, kto bol dobrý, mohol študovať. A za relatívne nízke peniaze.“86 

„Vtedy keď mal chuť študovať, mohol študovať. A mal zdarma to štúdium.“87 

„Boli menšie nároky. Ja nehovorím, že to nestálo financie, lebo stálo, ale menej 

jak dnes.“88 

„Tak pozitívum pre mňa je, že som dostala vzdelanie, ku ktorému by som sa 

možno nedostala bez tých bielych podkolienok.“89 

 Na druhé straně ale ve svých výpovědích, někdy přímo, někdy nepřímo, 

uznávají, že ačkoli finanční blokády při studiu nebyly, mohli být blokády jiného 

charakteru, zejména třídní - preferovaný dělnický původ, víra, protekce: 

                                                           

83 Druhý rozhovor s Alexandrem Kleinem, 13. 5. 2009. 
84 Druhý rozhovor s Danou Hanušovskou, 15. 5. 2009. 
85 Ve městě byly ve sledovaném období dvě základní devítileté školy, osobitá škola, učňovská škola 
(později Stredné odborné učilište elektrotechnické), gymnázium, lidová škola umění a početná předškolní 
zařízení: mateřské školy a jesle. 
86 Druhý rozhovor s Jánem Hanušovským, 18. 5. 2009.  
87

 Druhý rozhovor s Michalem Uhrínem, 13. 5. 2009. 
88 Druhý rozhovor s Máriou Uhrínovou, 13. 5. 2009.  
89 Druhý rozhovor s Danou Hanušovskou, 15. 5. 2009. Narátorka bílými podkolenkami naráží na to, že 
nepocházela z bohaté medicínské rodiny, ale že její matka byla dělnice. 
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„Tak bol problém, lebo boli protekcie všelijaké a hovorilo sa aj, že kto bol 

komunista, tak sa dostal do tej školy, kto chodil do kostola, ten nemal nádej. =o lenže 

my sme to nepocítili,  moj muž bol funkcionár, bol aj v strane, ale naše deti chodili aj do 

školy, aj všetko. Ja neviem. =iekto sa sťažuje, ale ja nemôžem povedať, žeby mali niečo 

menej, alebo žeby sa nemohli do školy dostať.“90 

„Ja takto by som povedala, že protekcia bola aj bude.“91 

 „Bola to moja osobná voľba, ale môj otec mi pomohol, pretože dostať sa na 

medicínu vtedy bol veľmi veľký problém (…) Bola som z tých šťastlivcov, ktorí mali 

protekciu.“92 

„Ja osobne som nemal problém sa dostať na vysokú školu, ale viem o prípadoch, 

že boli problémy dostať sa na vysokú školu. V tomto období som dajaký problém nemal, 

lebo môj pôvod bol robotnícky, hoci moji rodičia nikdy v komunistickej strane neboli. 

Práve naopak, oni zastávali dosť silné apolitické presvedčenia. Ale ten robotnícky 

pôvod určite pôsobil pozitívne na to, že to bola jedna z tých vecí, ktoré sa určite 

hodnotili.“93 

Příslušníci inteligence v této oblasti navíc poukazují i na to, že kvalita škol byla 

za socialismu na neporovnatelně vyšší úrovni, než je dnes. 

Jako protipól těchto sociálních jistot, jež jsou charakteristické pro období 

socialismu, stavím osobní svobody, které s sebou přinesla tzv. sametová revoluce v roce 

1989. Předmětem mé analýzy jsou tentokrát odpovědi narátorů na otázky typu: jak si na 

tyto události vzpomínáte, co Vám rok 1989 a s ním nastupující kapitalismus přinesl. 

Všichni narátoři si v souvislosti s těmito událostmi stěžují na léta privatizace, 

rozkrádání podniků, na nastupující moc peněz a ekonomický diktát, na zhoršené 

mezilidské vztahy a chybějící sociální jistoty.  

Zejména dělníci zaznamenali po roku 1989 posun k horšímu, co se životní 

úrovně týče. Špatně snáší obrovské majetkové rozdíly v současné společnosti: 

                                                           
90 Druhý rozhovor s Annou Kleinovou, 12. 5. 2009. 
91 Druhý rozhovor s Máriou Uhrínovou, 13. 5. 2009.  
92 První rozhovor s Danou Hanušovskou, 30. 4. 2009. 
93 První rozhovor s Jánem Hanušovským, 7. 4. 2007. 
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„Tak ja by som povedal, ze predtím som sa mal lepšie. (…) Relatívne sme si viac 

mohli dovoliť jak teraz.“94 

 „Z jedného dňa na druhý deň, z večera do rána, nastalo kopu milionárov, sem 

tam i nejakí tí vagabundi sa stali milionármi. Predtým nebolo počuť o mafiách atd, a po 

tej nežnej revolúcii už strieľačky, mafie a všelijaké vraždy.“ „Korupcia je v každom 

smere. (…) Kto má peniaze, má moc, má všetko.“95 

 „=o, boli sme zato, žeby tá diktatúra padla, ale ten 89. rok nám nič nedoniesol. 

(…) =astal kapitalizmus a mne toto vadí. Mne to vadí proste. Prečo by malo byť, že 

jeden veľa má, druhý nemá. Šak je jedna republika, jedna zemeguľa, malo by to byť 

vyrovnané (…) Toto je nespravodlivosť, normálny kapitalizmus a je to nespravodlivé. 

(…) Ten kapitalizmus nemal byť. Mali sa chyby odstrániť a život mohol ísť ďalej tak, jak 

bol.“96 

„Už potom nebol čas ani na ten úsmev, ani na tie oddychové chvíle, už nanič. To 

už len čím viac robiť, robiť, robiť, robiť, robiť.“97 

„Veľa ľudí na otázku ´=o ako sa máš?´ odpovie ´Dobre už bolo´. Tak sa na to 

dívam ja.“98 

Příslušníci inteligence naproti tomu neuvádí, že by se jim po roce 1989 zhoršila 

životní úroveň, spíše naopak. Také sice poukazují zejména na množství negativ 

popsaných výše, jsou si ale vědomi i různých pozitiv a v jisté oblasti i posunu 

k lepšímu:  

„Tie udalosti, aspoň čo sa týka týchto našich podmienok, neboli až také ideálne, 

jak sa niekedy to prezentuje, že došlo k nejakému takému ozdravovaciemu procesu. 

=emám ten pocit.“99  

 „Keď už bolo jasné, že ktorým smerom sa pôjde, tak samozrejme tí, čo vycítili 

svoje šance, predrali sa dopredu, proste, no bez škrupúľ, to poznáme už teraz.  Idealisti 

sa zatlačili a prospechári tam ostali a je to doteraz.“ „Ja som to vnímala tak, lebo som 

                                                           
94 Druhý rozhovor s Michalem Uhrínem, 13. 5. 2009. 
95 První rozhovor s Alexandrem Kleinem, 17. 4. 2009. 
96 Druhý rozhovor s Annou Kleinovou, 12. 5. 2009. 
97 První rozhovor s Máriou Uhrínovou, 6. 5. 2009.  
98

 Druhý rozhovor s Alexandrem Kleinem, 13. 5. 2009. 
99 První rozhovor s Jánem Hanušovským, 7. 4. 2007. 
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mala už určitý vek, určité choroby a určité deti. Takže som to vnímala tak, že do frasa, 

nemohlo to byť skôr? Mohla som si to užiť…“100  

„Určite teraz je ten život volnejší, je slobodnejší. V tomto smere je to určite 

omnoho lepšie. =a druhej strane boli podstatne vačšie sociálne istoty. (…) Určite tá 

osobná sloboda je omnoho, omnoho väčšia jak bola vtedy. Žije sa volnejšie, ale na 

druhej strane sú ďalšie negatíva, ktoré nemuseli byť.“101 

 „Rok ´89 doniesol veľa pozitívneho, ale aj veľa negatívneho.“102 

Na základě uvedených příkladů jsem dospěla k těmto závěrům: v otázce 

sociálních jistot panuje mezi všemi mými narátory vzácná shoda.  Určité rozdíly mezi 

výpověďmi dělníků a inteligence se však dají postřehnout i v této oblasti. Dělníci 

uznávají ony jistoty jaksi bez výhrad, a proto také poněkud ploše a jednostranně. Na 

druhé straně inteligence ony pozitiva těchto sociálních jistot také uznává, ovšem staví 

vedle nich a tedy reflektuje i nutná negativa: tak měl každý práci na úkor nižších mezd a 

efektivity, tak byla zdravotní starostlivost dostupná pro všechny vrstvy obyvatelstva na 

úkor její odbornosti a tak se studovalo levně ovšem za cenu dostupnosti přinejmenším 

vysokoškolských studií všem společenským třídám.   

V názorech na vývoj událostí po listopadu 1989 jsem rovněž zaznamenala jistou, 

řekněme, základní shodu. Negativa tohoto společenského přerodu reflektovali všichni 

narátoři bez ohledu na jejich sociální status dělníka nebo inteligenta. I v tomto případě 

se však objevuje ona tendence dělnictva dívat se na věci poněkud schematicky. Neuvádí 

totiž žádná, nebo téměř žádná pozitiva polistopadové doby. To podle mě svědčí o 

horším přizpůsobování se dělnictva novému režimu. Inteligence v této oblasti opět 

vedle negativ reflektuje i pozitiva, jež s sebou rok 1989 nepochybně přinesl. Zdůrazňují 

zejména množství osobních svobod: v jistém smyslu širší možnosti studií stejně tak i 

práce, možnosti cestování atd. I oni projevili ve svých vyprávěních značné rozčarování 

nad způsobem transformace v kapitalistickou společnost v devadesátých letech, 

nicméně na tento nový systém se adaptovali mnohem lépe. 

 

                                                           
100 První rozhovor s Danou Hanušovskou, 30. 4. 2009. Narátorka zde odpovídá na otázku, jak vnímala 
uvolnění politické situace, možnosti cestování a více osobních svobod po roku 1989. 
101 Druhý rozhovor s Jánem Hanušovským, 18. 5. 2009. 
102 Tamtéž. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo pokusit se na základě realizovaných rozhovorů alespoň 

přiblížit odpovědi na otázku: Jak příslušníci jedné rodiny reflektovali, resp. reflektují, 

společnost 70., 80. a posléze také události 90. let, ať už z pozice dělnictva nebo 

inteligence? Zejména se zřetelem na onu každodennost jsem se mých narátorů ptala a 

oni vyprávěli. O něčem méně, o něčem více, někdy ochotně, jindy se zaťatými zuby. 

V něčem se vesměs shodovali, v jiném už zase ne.  

V první části analýzy a interpretace získaných rozhovorů jsem se zaměřila na 

genderové rozdíly, tj. na rozdíly mezi tím, jak svůj životní příběh líčí ženy a jak jej líčí 

muži. Postavila jsem proti sobě „ženskou rodinu“ a „mužskou politiku“. Tzv. „ženská 

rodina“ vychází ze ženského stylu vyprávění, který reflektuje zejména tématiku vztahů 

a rodiny a rezignuje na záležitosti týkající se politiky.  Naproti tomu tzv. „mužská 

politika“ je výrazem mužského stylu vyprávění, který reflektuje hlavně oblast práce a 

politiky a vztahové stránce věci a vůbec rodině nevěnuje dostatečnou pozornost. 

V druhé části analýzy a interpretace jsem srovnávala postoje dělníků a postoje 

inteligence k socialistickému státu a k jeho ideologii. Zde jsem proti sobě postavila 

„socialismus dělníků“ a „rezignaci inteligence“. Jak jsem i sama předpokládala, názory 

těchto dvou vrstev společnosti se v této oblasti radikálně lišily. Zatímco dělníci si život 

za socialismu vesměs pochvalovali jakožto život klidný, veselý a nerušený, inteligence 

se k socialistickému státu stavěla s nutnou dávkou averze a zaujímala postoj podobný 

rezignaci. 

Třetí a poslední část analýzy a interpretace se zaměřuje na srovnání před- a 

polistopadové doby, opět z pozice příslušníků dělnictva a inteligence. Tentokrát jsem 

proti sobě postavila sociální jistoty, jež jsou charakteristické pro socialistický stát, a 

osobní svobody, jež s sebou přinesla tzv. sametová revoluce. Zde jsem se ve 

výpovědích všech narátorů setkala se vzácní shodou, zejména co se týče ocenění 

sociálních jistot socialismu a poukazu na jistá negativa společenského přerodu po roce 

1989. Při hlubší analýze se však i v této oblasti postoje dělnictva a inteligence poněkud 

lišily. Dospěla jsem k závěru, že ve srovnání s inteligencí se dělnická vrstva novému 

režimu přizpůsobovala hůř.  

Tyto závěry, ke kterým jsem během analýzy a interpretace dospěla, si ovšem, jak 

už je tomu v kvalitativním výzkumu zvykem, nenárokují na jakoukoliv obecnější 
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platnost. Vychází z mého skromného vzorku, z výpovědí mých narátorů a k nim také 

směřují. Jsem si také vědoma skutečnosti, že má interpretace nepostihuje daná témata 

zcela do hloubky. Určitě by se v těchto konkrétních oblastech dalo najít ještě množství 

zajímavých momentů, jež by stály za pozornost. Rozsah této bakalářské práce mi to 

však nedovoloval. Pokud jsem tedy chtěla zachovat alespoň nějakou různost a 

interpretovat získané údaje z různých pohledů a různých oblastí, opatřit je navíc i 

konkrétními ukázkami a citacemi, musela jsem zvolit právě tuto možnost. Rovněž 

upozorňuju na to, že mnou pořízený materiál, jež představuje téměř 10 hodin 

zvukového záznamu, skýtá ještě celou řadu jiných témat a tím i bezpočet možností 

analýzy a interpretace. Doufám, že v budoucnu se mi podaří z tohoto jedinečného 

pramene vytěžit mnohem více.  

Na závěr bych ještě ráda doplnila můj názor na výzkum s dobovými svědky 

vedený metodou orální historie. Příběh, osud neboli životní zkušenost každého mého 

narátora, ať už sama o sobě, nebo zprostředkována prostřednictvím rozhovoru, je zcela 

jedinečná a ve své jedinečnosti nenahraditelná. Práce má snahu přistupovat k tomuto 

pramenu právě z tohoto pohledu. Jako k pramenu, který vůbec vzniknout nemusel, ale 

vznikl, jako k pramenu, který má svou váhu i důležitost a v každém ohledu si zasluhuje 

nejenom moji pozornost. Každý narátor a jeho příběh totiž představuje zcela nový 

pohled na minulost, rozšiřuje naše obzory a obohacuje naše poznatky o sledovaném 

období. Práce s dobovými svědky má proto podle mého názoru obrovský smysl. Je to 

práce s lidmi a o lidech, je to práce o jejich životech tak, jak je skutečně prožili.  
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6. PŘÍLOHY 

6.1.    Otázky pro druhý rozhovor 

PRÁCE: 

• Co vás v práci těšilo a co Vám vadilo? Proč? 

• Hledal jste si v práci přátele a kamarády? 

• Jak jste vycházel s nadřízenými, příp. podřízenými? 

• Jak jste vnímal v práci své postavení a své perspektivy? 

• Jak jste vnímal své ohodnocení? 

• Jaký čas Vám na pracovišti zabíraly nepracovní činnosti (schůze, oslavy…)? 

• Před listopadem 1989 se říkalo, že dělnická třída je ve společnosti vládnoucí. Co 

si o tom myslíte? Jak jste vzhledem k tomu vnímal své postavení dělníka / 

inteligenta? 

 

VOLNÝ ČAS: 

• Zůstával Vám nějaký volný čas pro Vaše zájmy? 

• Co jste dělal o víkendech, svátcích a dovolené? 

• Čemu jste se ve svém volném čase musel přizpůsobovat? 

• Jak jste zvládal různé nedostatky, konkrétně nedostatek různého zboží nebo 

nedostatek možností cestování? 

 

RODINA: 

• Myslíte si, že vaše děti mají větší možnosti vzdělání, práce, pěstován vlastních 

zájmů, než jste měl Vy? Nebo myslíte, že mají více starostí? 

• Jak byste srovnal životní úroveň své rodiny před listopadem 1989 a dnes? 

• Jaké máte zkušenosti s tehdejším zdravotnictvím? 

 

POLITIKA: 

• Jak ji vzpomínáte na předlistopadové volby? 

• Jak si vzpomínáte na různé oficiální oslavy? Co se Vám přitom vybaví? 

• Zajímala Vás politika, zdali už místní nebo i státní, příp. mezinárodní? 
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• Věřil jste našim sdělovacím prostředkům (rozhlas, televize, tisk)? 

• Poslouchal nebo sledoval jste nějaký cizí rozhlas nebo televizi? 

• Slyšel jste před listopadem 1989 o nějakém opozičním hnutí, disidentech? Co 

jste si o tom myslel? Setkal jste se s tím v místních podmínkách? 

• Co jste si před listopadem 1989 myslel o životě na západě? 

• Jak si vzpomínáte na události roku 1989? Co se podle Vás změnilo? 

• Jak si vzpomínáte na období socialismu? Jak se Vám v něm žilo? 
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6.2.    Vzor informovaného souhlasu 

 

Udělení souhlasu ke zpracování a zpřístupnění osobních a citlivých údajů 

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, uděluji Janě Merjavé svůj souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých 

údajů, zaznamenaných během rozhovorů, které jsem poskytl v rámci bakalářské práce 

„Osudy jedné rodiny v období tzv. normalizace. Biografická vyprávění příslušníků 

dělnických profesí a inteligence.“ k vědeckým a vzdělávacím účelům. 

Souhlasím rovněž, aby byly rozhovory uloženy v soukromém archívu autorky a 

ve formě zvukového záznamu nebo přepisu zpřístupněny řešiteli projektu, jeho 

školitelům, příp. přepisovatelce.   

Další ujednání: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………… 

V …………………………  dne ………………. 

                                                                                          ……………………………… 

                                                                                                            podpis 
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6.3. Osudy jedné rodiny v obrazech 

 

 

Anna Kleinová a Alexander Klein – svatební fotografie (1963). 
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Anna a Alexander Kleinovi s prvním dítětem (1965). 

 

 

Rodina Kleinova na procházce. 
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Anna Kleinová s otcem a nejstarší dcerou. 

 

Anna a Alexander Kleinovi na Jánské oslavě (2002). 

 

 

 

Ján Hanušovský a Dana Hanušovská – svatební fotografie (1972). 
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Rodina Hanušovská s dětmi na výletě (1977). 

 

 

 

Ján a Dana Hanušovski. 

 

 

 

 

Ján Hanušovský s dětmi na chatě na Slovinkách. 
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Michal Uhrín a Mária Uhrínová – svatební fotografie (1977). 

 

 

 

Mária a Michal Uhrínovi s dcerkou. 
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Mária Uhrínová s neteří.                                        Michal Uhrín s dcerami.  

 

 

 

 

Rodina Uhrínova na výletě. 
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Ján Hanušovský s rodiči a sestrou při odchodu na vojnu. 

 

Dana Hanušovská, Alexander Klein a Mária Uhrínová na rodinném výletě s dětmi. 

 

Michal Uhrín, Ján Hanušovský a Alexandr Klein na oslavě padesátin Anny Kleinové (1993). 
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6. PRAME	Y A POUŽITÁ LITERATURA 

Metodologická část 

Prameny: 

• Materiály Centra orální historie ÚSD AV ČR, www.coh.usd.cas.cz 

Literatura: 

• VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana: 

=aslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie. 

Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. – Fakulta humanitních 

studií UK, 2007 

• VANĚK, M. a kol.: Orální historie: metodické a „technické“ postupy 

(skriptum). Olomouc, 2003 

• SILVERMAN, David: Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava, Ikar 
2005 

• LEH, Almut: Forschungsetische Probleme in der Zeitzeugenforschung. 

In BIOS: Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History (Heft 

1/2000)  

• WELZER, Harald: Das Interview als Artefakt. In BIOS: Zeitschrift für 

Biographieforschung und Oral History (Heft 1/2000) 

 

Charakteristika regionu a normalizačního období 

Prameny: 

• Kroniky města Krompachy uložené na Městském úřadě Krompachy 

Literatura: 

• Mesto Krompachy. História a súčasnosť. Krompachy, 2007 

• Dejiny Krompách. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo, 1981 

• PEŠEK, Ján a kol.: Aktéry jednej éry na Slovensku 1948 : 1989 : 

personifikácie politického vývoja. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška, 

2003 

 

Další prameny 

• 12 rozhovorů s 6 narátory, pořízené v období dubna 2007 až května 2009 
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• Soukromá fotoalba jednotlivých narátorů  


