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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Bakalářská práce Petry Počárovské Žena ve veřejném životě: Dva příběhy z období normalizace se 

zabývá otázkou postavení a veřejného působení žen v Československu v letech 1969 – 1989. Autorka 

se nejprve vyrovnává s terminologií, která je aktuálně v historiografii soudobých dějin předmětem 

rozsáhlé diskuse, a posléze s pomocí pramenů a odborné literatury charakterizuje období tzv. 

normalizace. Ve druhé kapitole zkoumá postavení žen v socialistické společnosti i jejich působení ve 

veřejném životě. Vzhledem k rozsahu práce se autorka zaměřila především na dvě krajní pozice 

dobového politického spektra, klíčové mocenské instituce a disent. Zajímavá jsou především její 

zjištění o třetinovém zastoupení žen v oficiální politice, respektive o ambivalentním zúročení 

předválečných feministických úspěchů komunistickým režimem.  

Ač měly ženy v Československu v letech 1969 – 1989 formálně zajištěn dosud nejvyšší podíl 

na politické moci, na jejím výkonu se mohly podílet jen v intencích vládnoucího režimu a do značné 

míry pouze coby reprezentantky zájmové organizace. Do nejvyšších složek mocenského aparátu jim 

byl paternalistickým režimem přístup znemožněn. V disentu se ženy uplatňovaly buď skrytě, tj. žily 

dvojí život, nebo zdánlivě rovnoprávně s muži, tj. mohly se zapojit do opozičních iniciativ a čelit 

represím ze strany režimu. Je však otázkou, do jaké míry bylo jejich rozhodování skutečně svobodné, 

jak naznačuje Petra Počárovská. A do jaké míry bylo odvozeno z konzervativního přesvědčení, které 

nebylo cizí ani disidentskému prostředí, že žena má následovat svého muže a podporovat svou 

rodinu.  

V závěrečné kapitole Petra Počárovská analyzuje rozhovory s Annou Kretovou a Danou 

Němcovou z hlediska tří hlavních kritérií: veřejné působení, ženská témata, dobová svědectví. Na 

konkrétních příkladech ilustruje, popřípadě problematizuje obecná zjištění z kapitoly předchozí. 

Závěry možná nejsou překvapivé – už vzhledem k volbě pamětnic, které se hlásí k opačným 

politickým názorům, zároveň však poukazují na jednu z největších slabin soudobých sbírek orálně 

historických svědectví. Nejenže se soustředí především na záznam opoziční paměti, ale nadále 

upřednostňují archivaci mužského výkladu historických událostí na úkor ženského.  

 

Navržená známka: Výborně.                     
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