
Posudek diplomové práce Barbory Šuchmanové

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

Diplomantka předkládá práci s přehledně formulovaným, ale náročným cílem vystihnout 

proměny prožívání dětství na Zbraslavi v 1. polovině 20. století.

Svou práci zakotvila v solidním základu odborné literatury zaměřené na sociologii rodiny, 

fenomén dětství a jeho proměny. Celkově v teoretické části diplomantka fundovaně nahlíží 

fenomén dětství na pozadí atmosféry doby a to z různých pohledů. Formuluje exaktně, 

správně používá odborný jazyk. Vystihuje v obecné rovině významné vývojové trendy života 

dětí v 1. polovině 20. století. 

Problém nastává v praktické části, ve které diplomantka představuje vzpomínky pamětníků a 

z nich se pokouší vyvozovat některé obecnější trendy. Z důvodů velkého časového odstupu je 

ve výběru pamětníků výrazně limitována. Výpovědi tak mohou být reprezentativní pouze 

částečně. Z důvodu nedostatku většího množství výpovědí tak zde nebylo možné provést 

triangulaci ani kritickou analýzu. Otázkou tedy zůstává míra objektivity a tedy oprávněnost 

zobecňování výstupů rozhovorů. Diplomantka ale v této části formuluje své závěry obezřetně 

a nepatřičných zobecňování se nedopouští. Hodnotu práce vidím zejména ve způsobu vedení 

rozhovorů, zaznamenání výpovědí pamětníků a jejich porovnání s obecnějšími trendy. 

Příspěvek práce tedy spatřuji spíše ve smyslu kvalitativním. 

Za poněkud naddimenzovanou považuji kapitolu věnovanou vývoji školství. Domnívám se, 

že v této podobě poskytuje pro charakteristiku prožívání dětství spíše doplňující informace. 

Také kapitola věnovaná dětské literatuře je ovlivněna úzkým výběrem pamětníků a jejich 

preferencemi. Zde se jedná spíše o záznam oblíbených titulů než o příspěvek k obrazu dětství 

prostřednictvím analýzy oblíbených témat a dětských vzorů, na které by výběr literatury mohl 

poukazovat. Jednotlivé části práce by mohly být náplní samostatně zadaných diplomových 

prací. A proto i vzhledem k rozsahu práce byla diplomantka v úrovni zpracování těchto témat 

limitována. Celkově hodnotím práci jako přínosnou. Diplomantka splnila požadavky na 

zpracování diplomové práce a proto práci doporučuji k obhajobě.  

Otázka k obhajobě:
Naznačte způsoby didaktického využití práce v občanské výchově na ZŠ a základu 
společenských věd na gymnáziu.

V Praze dne 30.8. 2010                                                         ing. Michaela Dvořáková




