
Posudek školitele na diplomovou práci Štěpána Kříže „Systém služeb a protislužeb 
v období tzv. normalizace – podpultové zboží a bezhotovostní trh

Diplomant se ve své práci zaměřil na zpracování tematiky fungování systému služeb a 
protislužeb v období tzv. normalizace, resp. problematiky podpultového zboží a bezhotovostní 
ho trhu. Vycházel z premisy, že „díky centrálně plánované ekonomice nebyl komunistický 
režim schopen vyprodukovat dostatečné množství potravin a jiného zboží a pokrýt tak 
poptávku všech obyvatel“. Diplomová práce vychází z myšlenkového rámce publikace P. 
Bourdieuho Teorie jednání, v praktické části se opírá a výzkum vedený metodou orální 
historie, zde o osm strukturovaně vedených rozhovorů s pamětníky období tzv. normalizace. 
Na tomto místě bych rád uvedl, že se jedná o velmi inovativní myšlenkový počin a i zvolená 
závěrečná analytická strategie tzv. zakotvené teorie (grounded theory) je promyšlená, bohužel 
nové přístupy by si zasloužily přeci jen dovednější zpracování a jistě i nějaký ten časový 
odstup k promýšlení práce. 

První část diplomové práce je popisem zkoumaného období tzv. normalizace, resp. 
v případě diplomanta jen jeho části, do vydání tzv. Poučení z krizového vývoje. Na tomto 
místě bych rád připomněl, že svým diplomantům opakovaně doporučuji vyhnout se 
rekapitulaci období let 70. a 80., pokud k němu nepřistoupí s vlastním kritickým pohledem, 
rozborem dosavadní literatury atd. Autor mnoho vlastních názorů o tzv. normalizaci 
nepřináší, pokud bych jako „inovativní“ nepovažoval ukončení této historické kapitoly rokem 
1971. Bohužel přebírá paušalizující soudy, že následné období bylo víceméně bez pohybu, 
bez sociální dynamiky. To je ale tvrzení dosti nepřesné a realitě i stavu dnešního poznání 
neodpovídající. Dnes už existuje celá řada prací, které tento pohled mírně řečeno 
„nabourávají“ (Pulmann, Urbášek, Houda, Franc, Valeš, Vaněk ad.). Přitom na semináři 
věnujícímu se tomuto období jsem, myslím, více než tomu bývá zvykem, zdůrazňoval, že i 
toto období mělo svoji dynamiku, jen že je složitější ji postřehnout, a že se nemusela odvíjet 
pouze na ose politické (moc – opozice).  Paušalizujícího soudu se podle mě autor dopouští 
hned na s. 8, kdy píše: „Hlavním rysem ve společnosti 70. a 80. let  je celoplošně panující 
nedůvěra, jejímž důsledkem je atomizace a striktní rozdělení společnosti na skupiny osob, 
kterým je možné důvěřovat…  Jde o jakési dělení na dvě jednotky („my“ a „oni“), které jsou 
v podstatě neprostupné“. Zde bych uvítal autorův komentář k tomuto tradovanému rozdělení 
„my“ a „oni“.  Jsou ony role dány vždy předem? Nemůže dokonce, byť třeba jen dočasně, 
dojít k „výměně rolí“? Třeba jen v určitém lidském mikropříběhu? V jednom dni? V jednom 
rozhodnutí? Orální historie takové příběhy zná (viz Obyčejní lidé). Sám sebe sice Š. Kříž 
vymezuje  jako zastánce weberovského pojetí vědy, jakožto vědy nehodnotící, avšak 
navzdory proklamaci v mnoha případech práce své předsevzetí porušuje, kdy klasifikuje jak 
minulost, tak i své orátory, resp. jejich rozhodnutí. Na druhou stranu je dobře, že si autor své 
specifické postavení badatele a orálního historika uvědomuje a snaží se jej vymezit. V mnoha 
diplomových pracích se diplomanti bez jakéhokoli přiblížení svého postoje staví do role 
objektivních arbitrů vědy anebo tuto otázku vůbec neřeší. 

V historickém úvodu postrádám širší paletu literatury, především novější provenience.
Teoretická část vycházející z knihy francouzského sociologa P. Bourdieho Teorie 

jednání je jistě počin, který je třeba kvitovat a je jistě velkým kladem práce Š. Kříže. Na 
druhou stranu bych vytknul, že vychází pouze z jedné knihy, kterou bere jako danost bez 
toho, aby byl naznačen širší rámec uvažování P. Bourdieuho, kdy až celek ukazuje celý 
rozsah uvažování tohoto uznávaného avšak rovněž kritizovaného sociologa (v češtině např. 
Nadvláda můžů; O televizi; Pravidla umění nebo publikace M. Dopity P. Bourdieu o umění, 
výchově a společnosti). Osobně ale považuji východiska P. Bourdieuho pro orální historii 
velmi vhodná, neboť si na rozdíl od jiných kolegů všímal rozličných lidských osudů a 



zkušeností a programově se snažil o propojení zdánlivě neslučitelných pohledů 
subjektivistických a objektivistických. 

Pokud jde o zvolenou a realizovanou metodu orální historie, domnívám se, že se Š. 
Křížovi podařilo shromáždit vcelku zajímavý soubor lidských zkušeností, názorů a postojů. V 
případě tvrzení, že druhé rozhovory by už nic nového, hodnotného nepřinesly, bych byl na 
místě autora opatrnější, především pak proto, že se o ně nepokusil. Na druhou stranu je jen na 
autorovi, badateli, kdy se rozhodne svůj výzkum ukončit a kdy považuje své zdroje za 
dostatečné. Poznámka k pramenům: je jistě pravdou, že orální historie může do zkoumané 
problematiky přinést celou řadu nových pohledů, na druhou stranu je ochuzením práce, pokud 
abdikuji na zdroje jiné, stejně přínosné. Dobové filmy, literatura či divadelní hry kritikou 
zmíněného jevu oplývaly měrou vrchovatou a dokonce zde byla se skřípějícími zuby 
tolerována i „přiměření kritika dobových nešvarů“. Z důvodu rozšíření perspektivy jsem jako 
školitel doporučil Š. Křížovi konzultaci u dr. France. Předpokládám, že kolega Franc 
doporučil mému diplomantovi minimálně řadu relevantních filmů, literárních děl atd. 

V praktické části rozčlenil Š. Kříž oblast sociálních sítí a okruhů známých do tří 
kategorií. Pokud bych neměl problém s kategorií druhou a třetí, pak se domnívám, že první 
kategorie přeceňuje vytváření sítí pod „hlavičkou ROH“, naopak mi chybí kategorie, která by 
ukazovala na sítě příbuzenské, případně sítě, které se vytvářely v méně formálních prostředích 
(hospody, zájmové spolky atd.).

Zdá se mi, že se diplomant snažil zasadit fungování socialismu do náčrtu, jak jej 
představil sociolog Ivo Možný, místo aby postupoval obráceně, kdy na základě orální historie 
předkládá nové vzorce jednání. Navíc Ivo Možný, hojně citovaný, nepředstavuje jediný 
„možný“ pohled na socialistickou realitu (např. Kabele, Keller). Bezpochyby ale Š. Kříž 
přináší, jak již bylo řečeno, v některých pasážích velice cenné a zajímavé informace.

Velmi opatrný bych byl v hodnocení rozhovorů v otázce tzv. pravdivosti (s. 68, 
poslední řádek, ale i jinde). Roli hraje spíše kontext, kdy o události narátor vypovídá, co je 
součástí dnešního diskursu a vnímání minulé doby atd. 

Domnívám se, že pokud by diplomant nespěchal na ukončení svého studia, mohla 
zcela jistě dobře vymyšlená práce dopadnout lépe. Š. Kříže považuji totiž za nadaného 
studenta. V tomto stavu hodnotím odevzdanou diplomovou práci stupněm velmi dobře (2). 
Štěpánu Křížovi přeji mnoho úspěchů v osobním životě i v další profesní kariéře.

V Praze, 4. 2. 2013 Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.


