
ABSTRACT 
  
 
     Téma práce se týká každodenního života za socialismu na Podblanicku. Jedná se o lokální 

výzkum, který se snaží předložit vzpomínky převážně venkovských lidí na dobu 

normalizace, vymezenou 70. a 80. léty 20. století, z hlediska stravování, odívání a bydlení. 

Výzkum se zabývá strategiemi, improvizacemi a taktikami obyvatel tohoto regionu v období 

socialismu, mimo jiné zaměřenými na nedostatek požadovaného zboží v obchodech, špatné 

zásobování, shánění nepříliš kvalitního stavebního materiálu či módního oblečení. Kromě 

individuálních projevů se věnuje komunitnímu stylu, který k venkovskému obyvatelstvu 

neodmyslitelně patří. 

     Éra socialismu se výrazně zapsala do mysli všech lidí, kteří v této době žili. Z mnohých 

pramenů je patrné, že lidé na venkově před rokem 1989 nežili jen bezvýznamné životy, 

poznamenané a vyprázdněné totalitním režimem, ale v mnoha případech se snažili režim 

opomíjet nebo se o něj prostě nezajímali. Ve svém každodenním životě si vytvářeli hodnoty, 

které pro ně byly mnohem důležitější. Ty však mohli realizovat většinou jen částečně. 

Důležitá tu byla jejich vynalézavost, strategie a taktika, aby mohli dosáhnout toho, co 

považovali za důležité. Nespornou výhodou byl život ve venkovské komunitě, jenž spočíval 

v příbuzenských a sousedských vztazích. Vlastní terénní výzkum se snaží postihnout tyto 

hodnoty a rovněž invenci, která provázela každodenní život těchto lidí, a neopomíjí  existenci 

venkovských sociálních sítí, konkrétně sousedské výpomoci.  

     Předložená práce patří do oblasti studia každodennosti. Důraz je kladen na biografii, která 

vychází ze vzpomínek lidí. Kromě teoretické roviny je základem především práce v terénu 

v podobě rozhovorů s lidmi, kteří tuto dobu prožívali obyčejnými, každodenními životy. 

Práce předkládá analýzu vzpomínkových vyprávění obyvatel z Podblanicka z hlediska 

komparace a aplikace teorií, jež se tématem každodennosti za socialismu odborně zabývaly, 

jako například práce Pullmanna, Možného, Šeba, Hlaváčkové, Petráně či Kabáta, 

s materiálem z vlastního terénního výzkumu. Kromě toho práce mapuje i geografické 

vymezení Podblanicka a základní rysy období socialismu. Závěr tvoří textové a obrazové 

přílohy, názorně dokumentující toto období. 
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