
Posudek vedoucí práce na bakalářskou práci sl. LENKY ENDRLOVÉ Temné období? Školní 

léta a mládí v období tzv. normalizace ve vzpomínkách žen regionu X. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, 2014, 82 s. a přílohy (přepisy deseti narativních 

interview).-

Bakalářská práce sl. Lenky Endrlové představuje jeden z možných pohledů na nedávnou dobu 

tzv. normalizace, zpracovávanou především historiky soudobých dějin, jejichž doménou jsou 

hospodářské a sociální problémy. Kolegyně tuto perspektivu doplnila o reflexi osobní 

zkušenosti; předestřela poutavý obraz této éry, jak žije ve vzpomínkách deseti žen z malého 

města na periferii, žen, které v tomto historickém okamžiku prožily své dětství a mládí.

Sl. Endrlovou lze pochválit nejen za výběr tématu, ale i za přehledně strukturovaný text, 

seznámení se se základními tituly odborné literatury pojednávajícími o normalizaci, volbu 

technik a metod (oral history, metoda komparativní) i za citlivý přístup k informátorkám. 

Právě ten jí totiž zajistil shromáždění materiálu, který má značnou výpovědní hodnotu. 

Otázkou zůstává, zda by nebylo funkční věnovat ještě větší prostor zvolené metodě oral 

history a samozřejmě i to, zda v některých případech narativní interview nenahradily 

polostrukturované rozhovory (tohoto metodického úskalí si je ovšem studentka dobře 

vědoma). Jako trochu vágní mi připadá i vytvořená kategorie volné vyprávění (raději první 

asociace spojené s léty normalizace, první vzpomínky na dětství a mládí). Naopak za vhodné 

považuji, že kolegyně své znalosti z etnologie obohatila o znalosti z vývojové psychologie a 

že sebraná data nabízející pohledy na dobu konfrontovala právě s možnostmi jedince 

adekvátně pojmout danou realitu. Jisté potíže působí srovnání obrazu normalizační éry ve 

výzkumu sl. Endrlové a ve výzkumu prof. Miroslava Vaňka a kol., který interviewoval jinou 

věkovou skupinu (i tuto generační nerovnováhu ovšem kolegyně uvážila). Vlastní vzorek 

informátorek byl vybudován čistě, pro kvalitativní výzkum je postačující, profily 

informátorek jsou pečlivě vypracovány, perifernost prostředí je žádoucí, uvážíme-li 

společenskou naléhavost výzkumu problematických regionů a mentalit lidí v nich. Jisté 

rozpaky budí však zakódování města, s ohledem na současný nedomyšlený úzus odborného 

výzkumu a jeho etiky však kolegyni zcela chápu.

Oprávněnost výzkumu nakonec zcela dokládají i stávající data o místě z historické literatury; 

po roce 1948 jsou to jakési dějiny úspěšného budování socialismu (průmyslu, bytové 

výstavby, školství, kulturního vyžití), jimž chybí lidský rozměr. Na druhé straně dejme 

pramenům i literatuře zapravdu v tom, že nabídka kultury byla ve městě v období normalizace 

širší, než je tomu dnes. Za správné pokládám i to, že se kolegyně věnovala současným 



problémům regionu (nezaměstnanost, dopravní dostupnost, výše výdělků, dostupnost lékařské 

péče a pomoci…), pod jejichž tlakem se dnes vzpomíná.

Jádrem (hlavním přínosem) práce je však uvážlivý a přesvědčivý rozbor obsahu vzpomínání 

na dětství a mládí v období normalizace, který jasně dokládá, že i poměrně složitá doba může 

být nahlížena se značnou nostalgií a sympatiemi, pokud byl tehdy vzpomínající mladý a 

pokud se jeho rodina nedostala do výrazného rozporu s tehdejším režimem. Bezpečí a 

relativní komfort pod ochranným křídlem pečující rodiny se ukázal jako důležitější než 

skutečná „realita“, do níž byly informátorky často poměrně drsně uvrženy až po sametové 

revoluci. Vytěsněné i podtrhované vzpomínky mají schopnost prozradit o obou dobách více, 

než je v možnostech standardní historiografie. Větší pozornost mohla být možná ještě 

věnována účasti dětí na oslavách VŘSR, 9. 5., ale i účasti informátorek na manifestacích 

v listopadu a prosinci 1989.

Jistý malý handicap práce představuje občasná formulační nevyprofilovanost textu (např. s. 9, 

první odstavec, s. 12 termín úřední osoba), občasné užívání slov hovorové a obecné češtiny 

(obývák, muzika), nevhodných pojmů (s. 29 folklorní, správně folkloristický); tyto chybičky 

jsou ovšem snadno odstranitelné.

Bakalářskou práci sl. Lenky Endrlové tak mohu hodnotit jako slušnou výbornou.

V Praze 4. 6. 2014                                                                doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.           


