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Téma diplomové práce představují vybrané aspekty každodenního života za socialismu na 
Podblanicku, které autorka zachycuje především skrze vzpomínky převážně venkovských lidí 
na dobu normalizace, vymezenou 70. a 80. léty 20. století, z hlediska stravování, odívání a 
bydlení.
Cílem výzkumu, jenž si autorka stanovila, je postižení tehdejších subsistenčních praktik, 
strategií a taktik, ba i improvizací obyvatel při obstarávání a zvládání běžných záležitostí. 
S tím je spojen cíl další – popis individuálních stylů a komunitního stylu venkova, resp. 
vesnice.
Autorka podnikla vlastní terénní výzkum postihující (tehdy) běžné praktiky a formy kooperace 
a síťování na venkově při zaopatřování zejména materiálních podmínek života. Zvolila 
kvalitativní přístup a biografické, resp. auto/biografické prizma a spojila jej s metodou 
rozhovoru. Práci diplomantka řadí do oblasti studia každodennosti. 
V teoretické čási diplomantka vychází především z autorů Pullmanna, Možného, Šeba, 
Hlaváčkové, Petráně či Kabáta. Empirická část je tvořena analýzou vzpomínkových 
vyprávění lidí, kteří tuto dobu na Podblanicku prožili. Součástí práce jsou textové a obrazové 
přílohy.

Hodnocení: Autorka podnikla zajímavý a velmi cenný  výzkum na téma sociologií dosud 
neprávem dosti opomíjené, to je třeba uznat. Právě proto je škoda, že toto téma a také velmi 
bohatý materiál dostatečně analyticky nevytěžila a sociologicky neosvětlila. To, že nešla více 
do hloubky a kompexnosti, jak je kvlitativním dikte je zřejmě způsobeno i značným rozsahem 
studovaných praktik a sociálních fenoménů: bydlení, svépomoc, samozásobitelství, odívání, 
konzum, nákupy a jídlo etc., 

Problémem teoretické kapitoly je, že přes dobrý výběr řady titulů, ze kterých čerpá, 
nedochází autorka k příklonu k některému z přístupů k zvolenému předmětu, jehož 
prizmatem by pak mohla data interpretovat a ad hoc zobecnit. 

Úvodní část je jakýmsi souborem anotací bez selekce obsahu děl z hlediska ústředního 
tématu. Působí pak zbytečně „vycpávkově“.

Autorka vymezuje  svůj přístup jednou v pojmu „žité dějiny“, jindy "sociální dějiny", 
"mikrohistorie", "historická paměť", přičemž zkoumá „vzpomínky lidí“, „malou historii“ 
(relevantní pojem orální historie kupodivu neužívá). Diplomantka by měla výkladový rámce 
lépe legitimizovat, zejména s ohledem na  evidentně  realistické předpoklady (např. distorze 
vzpomínek).

Výhrady mám i k terminologickému vymezení metodologie výzkumu, ztotožnění kvalitativního 
výzkumu s GT přístupem, autobiografie s biografií (a tematickým životním vyprávěním). 

Připomínky zásadního rázu mám k analýze a interpretaci jinak bohatých dat:  Data jsou 
používána jen jako „dokumentace“ toho, co říkají odborníci, a slíbený „hlas“ pamětníků je jim 
zcela podřízen (i tam, kde je může evidentně doplnit anebo s nimi polemizovat). Výpovědi 
nejsou de facto analyzovány a interpretovány – jen předloženy úryvky. To je věčná škoda.



Autorka vybírá z interview jen odkazovaná fakta a fakticity, pomíjí žel další aspekty 
(perspektivu, hodnocení.. aktérů). Kategorie odkazující k jednotlivým zkoumaným jevům 
nejsou pak provázány navzájem (vyššího stupně kategorizace dle zmíněných autorů 
Strausse a Corbinové není dosaženo). To se projevuje v závěrech, kde se toho o vlivu či 
souvislosti různých praktik na povahu sociálních vztahů mnoho nedozvíme. Reflexe aktuální 
povahy vzpomínání povýtce chybí (nostalgie, ironie či jiné evokované pocity).

Je sympatické, že autorka nepodléhá „mýtu“ o všepronikavosti  oficiální ideologie. Na druhé 
straně málo reflektuje právě působnost onoho „sbližování města a venkova“, přinejmenším 
částečnou a pro část vesnických obyvatel (fenomén chalupaření a vliv stylu“ Pražáků“)

Mezigenerační soužití, výměny a mezigenerační solidarita (ony babičky bojující na všech 
frontách), které jsou evidentně součástí samozásobitelsví a domácí ekonomiky by stály za 
reflexi. Pojem životního stylu, byl za socialismu odsunut a nahrazen „socialistickým životním 
způsobem“ (B. Filipcová a další) a sociologicky empiricky zkoumán i na ÚSF AV a 
Ministerstvo kultury, tuto literaturu autorka pomíjí. 

Závěry, které přinášejí v duchu mikrohistorie cosi obecnějšího o praktikách za socialismu sice 
postihují podstatné fenomény, ale nezřídka si protiřečí a nebo, odporují empirickým 
evidencím (úryvkům): např. str. 73 kde pamětník posuzuje tehdejší "společenský život" jako 
lepší než dnes. I z jiných úryvků je evidentní, že se místní lidé scházeli i při takových 
činnostech jako obědy v jídelně, při práci, akcích Z, při své-pomoci stavbách domů. Že zde 
kvetla bohatá spolková činnost (myslivci, hasiči, kursy šití …) atd. Socialismus v podobě 
nedostatkové ekonomiky, jeho vliv na konzum a život na vesnici je málo odlišen od 
obecnějších industrializačních (zemědělská velkovýroba), modernizačních, urbanizačních a 
globalizačních vlivů. Jakoby všechny změny života na vesnici šly přičíst na vrub 
socialistickému zřízení? 

O normách pravidlech a formách výměn, v oné tehdy ještě silně tradiční komunitě se 
dozvídáme hodně empiricky – v úryvcích, ale málo analyticky a obecněji.

Práce splňuje formální náležitosti, opírá se o terénní výzkum, čerpá z relevantní literatury. 
Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím jako dobrou.

Otázky, náměty k diskusi:

Z evidencí nevyplývá, že jediným prostorem seberealizace byla rodina, soukromí, že by se 
lidé stáhli zcela do privátní sféry (obhajte prosím názor).

Socialistická ekonomika nedostatku  stála podle tvrzení autorky na (tradiční) sociální 

soudržnosti vesnice? Nelze vyvodit z výroků spíše (také...) i opačné zdůvodnění?


