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 Iva Pechová se ve své diplomové práci rozhodla pomocí využití orální historie, 
analýzy podnikového tisku a komparace několika publikací přiblížit historii podniku Zetor 
Brno. Diplomantka se ve svém výzkumu soustředila především na druhou polovinu 80. let 
minulého století a první roky tzv. transformace, a to z pohledu, jak toto období prožívali 
zaměstnanci podniku. Na tomto místě bych upozornil, že za nepříliš šťastné pokládám 
vymezení spodní hranice, kde autorka argumentuje, že to bylo proto, že se jí nepodařilo 
„sehnat“ narátory pamatující si dřívější dobu a rozhovory suploval spíše dobový tisk. V tom 
případě ale mělo být vysvětlení pro dolní hranici zkoumaného období více precizované.  

Vlastní diplomovou práci se autorka snažila vyložit (poměrně úspěšně) 
v československém dobovém kontextu přelomu 80. a 90. let minulého století.  

U každé diplomové práce je důležitá osobní motivace, zaujetí pro dané téma. U Ivy 
Pechové byla více než zřetelná, k podniku měla a má díky rodinným a přátelským vazbám 
nadstandardní vztah což se odrazilo i ve vlastní diplomové práci – sama přiznává (velmi 
správně), že šlo i o jistý druh nostalgie, která se někdy, namísto kritických soudů, dostala i do 
vlastního autorčina výkladu. Jak sama Iva Pechová upozorňuje, název diplomové práce je 
kompilací dosud jediných knih věnujících se brněnskému podniku. Diplomantka obě knihy 
využila především jako důležitý zdroj poznání reálií, aby pak vlastní práci opřela spíše o 
pohled zaměstnanců a „lidí točících se okolo podniku“. Východisko pro diplomovou práci 
bylo tedy dané, vedle historického výkladu období do poloviny 80. let, která autorka 
víceméně přejímá z citovaných zdrojů, je výzkumný cíl soustředěn na konec normalizace a 
počátky demokratické transformace. 
 Původní záměr práce ovlivnila skutečnost, že se diplomantce nepodařil uskutečnit 
plánovaný počet rozhovorů, I. Pechová to několikrát (místy nadbytečně) zdůrazňuje. Na 
druhou stranu se domnívám, že to pro vlastní výzkum transformace podniku není na 
překážku, neboť chybějící informace nahradila výzkumem a analýzou dobového tisku, dalších 
pramenů i sekundární literatury. Jistý neúspěch v realizaci dalších rozhovorů spatřuji spíše 
v tom, že má diplomantka, podle mého názoru, cit pro analýzu i vlastní vedení rozhovorů, 
dokáže se vcítit do životních peripetií narátorů, absenci rozhovorů tedy spatřuji o jisté 
ochuzení nás všech o autorčiny rozbory dalších rozhovorů. Jistě to neovlivnilo ale práci 
samotnou. 

Kladné hodnocení Ivy Pechové jako orální historičky vyplývá i pasáže o etickém 
rozměru výzkumu, nejen popsaného (kap. 2.4.6.), ale prociťovaného v celé práci. Zde jen 
upozornění, na s. 26. diplomantka píše, že narátorům přísluší posouzení konečného výsledku, 
to je ale dnes stále předmětem diskuse (M. Fish a problém sdílené autority).  
 Diplomantka ve své práci dosáhla některých zajímavých a nových, i když ne 
převratných zjištění. Jistě inspirativní jsou i některé analytické části práce. 
 Práce má ale i jisté nedostatky. Tím hlavním je jistá zmatečnost a neujasněnost 
koncepce, resp. její udržení. Proč například začíná analytická část (3. 1.) rozborem rozhovorů 
a pak pokračuje historickým exkursem historie a současnosti Zetoru (3. 2.). Za neujasněnou 
rovněž pokládám část Sametová revoluce a cesta k rozchodu (s. 62), která začíná opět 
Úvodem, totiž rozborem podnikových novin, aby na další stránce autorka pokračovala 
v historickém výkladu. Rovněž zmatečně působí závěr práce, který je členěn na Shrnutí a 
Závěr?   

K jakési neujasněnosti patří rovněž nakládání s termíny prameny a zdroje, jak v textu 
(především v úvodní pasáži), tak v bibliografii. 
 Pokud jde o přílohy, stačilo uveřejnit jen redigované přepisy rozhovoru, ne jejich 
analýzy, pokud se již rozhovory dříve analyzovaly v textu.  



 V textu se vyskytují také chyby a nepřesnosti, někdy i neujasněné udržení normy, 
například v poznámkách na s. 31 – 35 (psány v jednoduchém a ve dvojím řádkování), některé 
pasáže psány tučně, v jednom případě použití anglické citace (v textu mělo být přeloženo). 
   
 Diplomovou práci Bc. Ivy Pechové považuji celkově za kvalitně zpracovanou a 
hodnotím známkou chvalitebně, 2 s možností případného zlepšení hodnocení ,,výborně“ 
podle průběhu obhajoby.  
 

Ivě Pechové přeji, aby se jí dařilo jak v profesním, tak i v osobním životě.  
 
 
 
 
 
 
V Praze 21. 8. 2013        prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.   
 


