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Občanská socializace poválečných dětí 

Cíl a obsah práce 
 Ve své bakalářské práci se autor zaměřuje na dlouhodobé procesy občanské 
socializace občanů ČR, narozených mezi léty 1940 – 1950, kteří tedy prožili větší 
část života v (tehdejším) socialistickém Československu a jsou nuceni se vyrovnávat 
s životem v současné demokratické společnosti. Východiskem k autorovým úvahám 
jsou práce především R. Dahrendorfa, zaměřené na problematiku přechodu od 
komunismu k „popperovsky“ otevřené demokratické společnosti a na roli občanské 
společnosti v tomto procesu. Tomuto tématu se autor věnuje v první části 
Společenské přerody a problém vývoje občanské společnosti, kde mimo jiné rozebírá 
Dahrendorfovu metaforu tří hodin., týkajících se tří základních transformací – ústavně 
právní, politicko ekonomické při procesu budování občanské společnosti. Na základě 
Dahrendorfových úvah o časovém horizontu vývoje občanské společnosti autor 
formuluje dvě rámcové teoretické představy -  homogenní občanské socializace, ve 
které probíhá proces socializace sice pomalu, ale zato homogenně, a selektivní 
občanské socializace, která reflektuje přímou zkušenost života v socialismu. Jeho 
cílem je zkoumat pravidla, kterými se řídí biografický vyprávění, týkající se reflexu 
průběhu socializace. Výzkumnou otázku pak formuluje velmi široce takto: 
„Představují soupeřící představy o homogenním občanském zrání a občanského 
handicapu socialistických generací výkladové rámce, užívané respondenty pro reflexi 
celospolečenského a osobního vývoje občanské socializace?“ Odpověď na ni je 
hledána prostřednictvím analýzy narativních vyprávění šesti respondentů, kteří jsou 
ovlivněni životem v socialismu. Na jejich výběr měly vliv úvahy L. Linka o důležitosti 
zlomových let 1948, 1968 a 1989 pro budování komunistické společnosti.  
V druhé části Syntéza životních příběhů se při narativních analýzách autor 
především soustřeďuje na výskyt explicitních a implicitních diskursivních představ 
(tedy určitých představ o reprezentaci reality), odpovídajících oběma výše zmíněným 
rámcovým představám, otázce míry jejich konstitutivního charakteru a analýze 
různých strategií adaptace v průběhu občanské socializace jedince. Na základě 
výsledků svého výzkumu pak autor polemizuje s Dahrendorfovými představami o 
časovém horizontu procesu občanské socializaci a spekuluje, do jaké míry byl sám 
Dahrendorf  ovlivněn oběma diskursivními představami z výzkumné otázky. 
 V Závěru autor nejprve obsáhle rekapituluje obsah první části včetně 
teoretických východisek a nové diskuse výzkumné otázky. Poprvé je zde zmíněno, 
na jakém základě byl proveden výběr respondentů - šlo o práce Lukáše Linka (viz 
seznam použité literatury).  
Na základě provedené analýzy získaných dat pak autor dochází k očekávatelnému 
závěru, že jim navržené diskursivní představy jsou v explicitní formě v průběhu 
autobiografického vyprávění užívány nekonzistentně podle vhodnosti užití 
v příslušném kontextu, a to buď k argumentaci (v kontrastu přítomnosti s minulostí) 
nebo k prostému vyprávění (bez srovnávání). Jejich používání je odvislé od způsobu 
jakým vyprávěč nahlíží na svoji vlastní autobiografii.  
Implicitně se diskutované diskursivní představy podle autora projevují ve vyprávění o 
reakci na změnu společenského zřízení, kdy stojí v pozadí ( a lze je nalézt  v popisu) 
adaptačních strategií, zvolených pro vyrovnání se s touto změnou. Autor nalezl 
akomodační strategii (odpovídající homogennímu občanskému zrání) u dvou 
respondentů, u zbylých čtyř pak strategii asimilační (odpovídající občanskému 
handicapu socialistických generací). Na základě toho autor přiklání k rámcové 



představě selektivní občanské socializace. Celkově je tak podle autora výzkumná 
otázka zodpovězena kladně. 
 
Připomínky a nedostatky 
 „Úplný závěr práce“ je pro oponenta poněkud nesrozumitelný.Pro tvrzení, že 
„silná diskursivní představa evolucionismu“, ovlivňující naše myšlení „pravděpodobně 
stejně tak ovlivnila i představy, jež vedly k sepsání Dahrendorfovy práce“, jak se tvrdí 
autor na straně 31, není v práci uvedeno žádné zdůvodnění.  V závěru práce 
nemůže být uvedena domněnka autora, že diskutované diskursivní představy jsou 
„rozšířené a vlastní stejně tak vlastní akademikovi jako laikovi“, pokud zde toto 
tvrzení neslouží jako námět k dalšímu výzkumu. (Přesně uvedený citát mimochodem 
poukazuje k celé řadě stylistických a pravopisných prohřešků v práci). Mimo 
„přesvědčení autora“ nevidím v závěru také žádný důvod k diskuzi evolucionismu čí 
difuzionismu jako obecnějších diskursivních představ, zastřešujících  ty, které jsou 
autorem zkoumané. Pokud toto bylo cílem autora, měl se tímto tématem zabývat ve 
vlastním textu práce.  
  
Co se týče narativních rozhovorů není uvedené, jakým způsobem autor respondenty 
na základě jejich specifikace podle Linka vybíral a jakým způsobem kódoval a  
analyzoval získaná narativní data. Celkově je předkládaná práce místy 
argumentačně a stylisticky slabá. Používané formulace či pasáže jsou často 
nepřesné a není jasné, co jimi chce autor říci – viz např. diskuse Dahrendorfových 
představ občanské socializace na straně 27-28 či diskuzi o implicitních výskytech 
diskursivních představ v části 2.1.2. Obdobně to platí i pro výzkumnou otázku – 
specificky zde není tak zcela jasné, co vlastně chce autor zkoumat.  
Slušelo by se také, aby autor v úvodu, ještě před diskusí  Dahrendorfových tezí, 
alespoň nastínil koncepci své práce, včetně vymezení cílů a zamýšlené metodologie, 
a to ještě před diskusí   
 
Závěr 
I přes výše uvedené výtky bakalářská práce Ondřeje Blažka podmíněně splňuje 
požadavky, kladené na bakalářské práce. K obhajobě ji doporučuji za předpokladu, 
že autor při ústní obhajobě jasně zformuluje a vysvětlí výzkumnou otázku , použitou 
metodologii a své závěry ve struktuře obvyklé (a požadované) pro bakalářské práce 
včetně odpovídajícího vysvětlení výše uvedených připomínek a nejasností. Za tohoto 
předpokladu navrhuji ohodnocení dobře. 
 
Oponent Michal Kotík     V Praze dne 29. srpna. 2010 


