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Vedoucí práce: Prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph. D. 

 

Záměrem předkládané diplomové práce je v obecné rovině představit základní 
společenské a ekonomické změny v období tzv. transformace na příkladě průmyslového 
podniku Zetor v Brně. Analýza zkoumaného tématu je prováděna na základě terénního 
výzkumu realizovaného metodou orální historie v kombinaci s využitím kvalitativní obsahové 
analýzy dobového tisku (podniková periodika). Práce si klade za cíl, za využití širokého 
spektra pramenů různé povahy, poskytnout reflexi dobových názorů zaměstnanců a 
zaměstnankyň brněnského závodu ložisek a traktorů na historické události a vývoj z let 1989 
– 1992. Originálně zvolené téma umožnilo autorce propojit tzv. malé dějiny (podniková 
historie) s významnými historickými událostmi polistopadového vývoje a nabízí tak 
zajímavou mikro-historickou sondu do každodenního života i mentality ,,obyčejných lidí“. 

Formální struktura práce je zvolena správně. Po úvodu, ve kterém autorka seznamuje 
čtenáře s motivy pro výběr tématu (osobní i badatelský zájem), ale i s genezí názvu práce 
(,,kuličkáři a zetoráci“), následuje teoretická část, v níž jsou podrobně představeny jednotlivé 
druhy pramenů (rozhovory, periodika, archiválie, vzpomínkové práce, oficiální produkce 
podniku) a použitá (primární a sekundární) literatura. Metodologická část obsahuje základní 
informace o výzkumu, charakteristiku zkoumaného vzorku, včetně seznámení s použitými 
metodami sběru dat (orální historie) a analytickými postupy (kvalitativní obsahová analýza). 
Další část je věnována historickému kontextu. Diplomantka zde ve stručnosti představuje 
vývoj dvou majoritních závodů (výroba kuličkových ložisek a traktorů) podniku Zetor od 
roku 1945 až do současnosti. Informace obsažené v této části jsou z převážné části kompilací 
vzpomínkových prací (J. Široký a M. Mazourek, J. Otoupalík) publikovaných samotným 
podnikem. a oficiální historie podniku. Analytická část pak v sobě kombinuje chronologický a 
tematický přístup, přičemž je založena na obsahové analýze podnikových periodik od druhé 
poloviny 80. let do první poloviny 90. let (závodní noviny Budovatel a podnikové noviny 
Zetor).  

Za nejpřínosnější z celé práce považuji obsáhlou metodologickou část, ve které 
autorka věnuje velkou pozornost reflexi průběhu terénního výzkumu, a především pak 
etickým otázkám vedení rozhovoru s vlastními rodinnými příslušníky (matka tazatelky) či 
blízkými osobami (dlouhodobá rodinná přítelkyně). Diplomantka se během výzkumu musela 
potýkat s celou řadou problémů a nešťastných náhod (selhání techniky, obtíže s financováním 
výzkumu, časová náročnost, zdravotní komplikace narátorky, emočně vypjaté momenty, 
opakování rozhovoru, neochota narátorů poskytnout rozhovor z obavy ze ztráty zaměstnání, 
neúspěšná komunikace s podnikem), se nimiž se dokázala úspěšně vyrovnat. Její poznatky, 
zaznamenané v této práci, tak mohou být cenným zdrojem informací pro další začínající 
badatele využívající při svém výzkumu obecně metodu rozhovoru. Pozornost je věnována 
také způsobu analýzy a interpretaci získaných pramenů, na jejichž limity a úskalí autorka 
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v textu opakovaně upozorňuje (emická perspektiva, ideologické zabarvení dobového tisku 
před rokem 1989). 

V analytické části práce autorka aplikuje již zmiňované metodologické a teoretické 
postupy. Využívá přitom primárně metody obsahové analýzy, zatímco rozhovory slouží pouze 
jako doplňkový a ilustrativní pramen. Tento postup považuji vzhledem k nereprezentativnímu 
výzkumného vzorku za správný a dostatečný. Interpretační témata se zaměřují především na 
společenské a ekonomické otázky transformačního období (přechod k demokracii, naděje a 
očekávání zaměstnanců podniku, rehabilitace, kádrové změny, ekonomická krize, velká 
privatizace). Autorka si přitom skrze dobová periodika všímá především proměn nálad a 
postojů zaměstnanců a vedení podniku, přičemž dochází k závěru, že po prvotním (střízlivém) 
nadšení a ochotě přizpůsobit se novým pořádkům, převládla u zaměstnanců skepse a  
rozčarování nad dalším vývojem.  

Kladně lze hodnotit rozsáhlý a podrobný poznámkový aparát, který neodkazuje pouze 
na použité prameny a literaturu, ale obsahuje také množství zajímavých postřehů autorky. Na 
mnoha místech se dokonce domnívám, že jde o postřehy natolik důležité, že by měly být 
součástí hlavního textu, nikoliv uvedeny v poznámce pod čarou. Ocenit lze také bohatou část 
příloh, jejíž součástí jsou ukázky z dobového tisku, kondenzované rozhovory a stručné 
biografie obou narátorek. 

Nedostatky práce jsou spíše okrajového rázu, přičemž mají podobu stylistických a 
formálních ,,nešvarů“. Myšlenkové pochody autorky jsou z textu dobře patrné, její 
vyjadřování však působí poněkud krkolomně. Některá slova a termíny se často opakují, na 
jiných místech (zřejmě v důsledku přehlednutí při opakovaném přepisování dané pasáže) pro 
změnu zase úplně chybí. Text tak působí dojmem, že autorka již neměla sílu si jej znovu po 
sobě přečíst, což trochu kazí celkový dojem z jinak kvalitně odvedené analytické práce. 
Obdobné výtky lze mít i k citační normě. Za poněkud nešťastné považuji také časté citování 
dlouhých úryvků z rozhovorů v poznámkách pod čarou. Vzhledem k tomu, že autorka se 
nezaměřuje na jazykovou analýzu rozhovorů, mohly být jednotlivé úryvky pro lepší čitelnost 
redakčně upraveny a zkráceny.  

I přes uvedené výhrady se jedná o nadstandardní diplomovou práci, která po obsahové 
i formální stránce splňuje všechny náležitosti závěrečné kvalifikační práce magisterského 
stupně. Autorka podle mého názoru prokázala jak schopnost samostatně pracovat v terénu, tak 
i sebrat a utřídit značnou část různorodých pramenů, interpretovat je a následně zasadit do 
historického kontextu.  

Diplomovou práci Ivy Pechové proto doporučuji k obhajobě a navrhuji její 
hodnocení známkou 1 (,,výborně“) . 

 

V Praze, dne 26. 8. 2013 

Mgr. Jiří Hlaváček 


