
Posudek oponenta na diplomovou práci Barbory Šuchmanové Dětství na 

Zbraslavi ve 30. a 40. letech 20. století.

Diplomantka sice zdánlivě zpracovává poměrně velmi úzké téma, zajímavá je 

však práce nesporně metodologicky. Především proto, že v souladu požadavky a 

profilem studia Základů společenských věd představuje studii výrazně 

interdisciplinární. Její těžiště tkví v sociologicko-historické analýze (s výrazným 

využitím podnětů školy Annales). Přesahuje výrazně rovněž do kulturní a sociální 

antropologie (tu hlavně volbou metody kvalitativních rozhovorů s pamětnicemi), 

historické demografie (u nás zastřešené sociologickou společností) a pedagogiky.

Pracuje s prameny i bohatou literaturou. Dobře se v nich orientuje a dovedně s ní 

pracuje. Škoda, že autorce unikly práce Nosála, Kovaříka a zajímavá studie AUP z 

PedF Olomouc Konstrukce politična ze strany dětí. Bude-li v podobné práci 

pokračovat, lze jen doporučit.

Práce je doplněna rozsáhlou přílohou zaznamenávající kvalitativní rozhovory. 

Škoda, že nebyly některé podněty z nich více v samotné práci využity. Je zřejmě i 

demografickým faktem, že mezi rozhovory chybí pohled na „chlapecké dětství“ očima 

pamětníka.

Práce je čtivá, dobře strukturovaná. Vytkl bych ale, že zřejmě autorka ve snaze po 

co největší šíři z hlediska tématu předimenzovala výklad školství. 

Co se týká dětské literatury, zde je cítit absence „mužského pamětníka“ a zřejmě i 

vliv samotné orientace autorky v této oblasti. Jako téměř pamětník nemohu 

nepřipomenout další autory dětské a chlapecké literatury (zdaleka nejen Foglar) a 

záplavu brožované a sešitové dobrodružné, válečné, kriminální ad. literatury tohoto 

typu (včetně Rodokapsů a podobných edic). I v jiných oblastech volného času 

„mužský“ rozměr téměř absentuje.

Jsou sporná i některá tvrzení: např. že „fyzické tresty vzaly za své“ již v 19. století; 

že až po roce 1948 nebylo možné jít na školu podle vlastního výběru (a kdy to 

vlastně pro většinu populace do té doby možné bylo?); Církev československá 

husitská v té době neexistovala apod.

V odkazech bylo možné být výrazně úspornější (např. zbytečné opakování 

poznámek).

Otázky:



1. Popište blíže situaci za Protektorátu (osud židovských dětí, vztahy německých a 

českých rodin a dětí, vliv Kuratoria apod.).

2. Do jaké míry může Zbraslav „reprezentovat“ určitý typ maloměstského prostředí 

na rozdíl od jiných typů maloměst v českých zemích. V čem jsou pravděpodobně 

výrazné zvláštnosti „zbraslavského typu“.

Přes všechny uvedené připomínky hodnotím práci velmi pozitivně a doporučuji ji 

k obhajobě.

3. srpna 2010 Doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.

 


