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Bakalářská práce Jindřicha Pýchy zpracovává metodikou orální historie příběhy 5 Čechů, 
respektive Češek, kteří v rozmezí čtvrt století opustili před rokem 1989 Československo a 
uchýlili se do SRN, kde žijí dodnes.  
Práce byla založena ambiciózně a autor využil pro její realizaci svůj erasmovský stipendijní 
pobyt v Německu. Autor měl velké štěstí v tom, že již na konci roku 2010 se mu podařilo 
seznámit s pozdější narátorkou Evou Rösch, která se dlouhodobě angažuje v organizacích 
sdružujících české emigranty v Německu, zejména v Rýnsko-mohanské oblasti. Při 
sestavování vzorku respondentů mohl pak využít jejích znalostí a kontaktů. Z uvedeného 
plyne, že na zpracování ambiciózního výzkumného programu bylo dost času, ale autor jej 
zřejmě nevyužíval průběžně, ale nárazově a tak se z různých důvodů podařilo výzkumný 
záměr uskutečnit pouze částečně. Autor kontaktoval 13 potenciálních respondentů, uskutečnil 
8 rozhovorů, ale nakonec použil jen 5 z nich a pouze dva se nakonec realizovaly 
v plánovaných dvou kolech. Z autorem uváděných komplikací vyplývá, že za nezdary a 
komplikace nemohl vždy on. Téma je stále pro narátory poněkud delikátní, navíc je 
konfrontace se zaznamenanými vzpomínkami asi ve všech případech zrovna nenadchla. I 
přesto mi přijde dosti nepochybné, že autor ambiciózně začal a pak dosti často pouštěl celou 
věc z rukou a odkládal. 
Materiál, který shromáždil je však i tak zajímavý a jeho cenu nenarušuje ani skutečnost, že 
vzorek je dost nesourodý. Jeden respondent opustil ČSSR v roce 1964 za dosti dobrodružných 
okolností, další opustili vlast legálně krátce po srpnu 1968 a poslední odešel až počátkem 
osmdesátých let ze zájezdu na devizový příslib. Nevadila mi ani pestrá sociální skladba 
vzorku. To, co mi vadí, je jistá nedbalost zpracování materiálu zřejmě způsobená minimálně 
částečně časovou tísní při finalizaci práce. 
Práce se v teoretické části opírá s o výběr kvalitní, částečně i německy psané literatury, která 
přesahuje obvyklou úroveň u prací tohoto druhu. Přesto si myslím, že autor zvolenou 
literaturu plně nevytěžil, zřejmě propojení teoretické práce s její částí narativní bych na jeho 
místě věnoval více pozornosti. Autor se seznámil s metodikou práce v orální historii. Mně 
osobně se doslovný přepis rozhovorů nezamlouvá, a obávám se, že vylekal a nepotěšil ani 
respondenty, ale vadí mi spíše interpretace narativních pasáží v autorových komentářích. Ta 
se obvykle omezuje na „překlad“ výpovědí do spisovnějšího jazyka a tak se některé pasáže 
objevují v textu v téměř shodném tvaru nejméně dvakrát. Mrzí mne také, že autor nevyužil 
doslovně přepsaných rozhovorů k analýze, která by sledovala stupeň, v němž si narátoři 
uchovali češtinu. Z ukázek je totiž zřejmé, že minimálně v jednom případě by to bylo velmi 
zajímavé. Na druhé straně chápu, že autor práce nemá v této oblasti žádnou kvalifikaci a tento 
aspekt nepatřil do okruhu jeho zájmů. Zvolené výzkumné otázky a odpovědi narátorů na ně 
jsou poznamenány delikátností problémů. Narátoři asi sami nevědí dost zřetelně, proč vlastně 
emigrovali, ani proč se dosud nevrátili. Z jejich vyprávění je to zřejmé, jedna z narátorek 
velmi přesvědčivě vysvětlovala, že do poslední chvíle nevěřila, že opravdu emigrují. Dodnes 
je přesvědčena, že je za hranice pustili proto, že ani policie nevěřila, že by se muž před penzí 
s mladou ženou a malými dětmi pustil do takového dobrodružství, když se mu doma nevedlo 



nijak zle. Byla to opravdu obava, že už neuvidí dospělého syna z prvního manželství, která 
podnítila jeho rozhodnutí?  
Práce jako celek není podle mého soudu zcela nezdařilá a obstojí v konkurenci s jinými 
pracemi tohoto žánru. Přesto se nemohu zbavit dojmu, že jde o promarněnou příležitost, 
v silách autora bylo více a materiál skýtal daleko větší možnosti využití. Práci proto navzdory 
výhradám doporučuji k obhajobě a jako výchozí známku navrhuji klasifikaci „dobře“.   


