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Endrlová,  Lenka: Temné období? Školní léta a mládí v období tzv. normalizace ve 
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v Praze, Praha 2014, s. 82, přílohy rozhovorů. 
 

Lenka Endrlová se ve své bakalářské práci rozhodla analyzovat vzpomínky osmi žen na 70. a 

80. léta 20. století prožitá ve středně velkém okresním městě a ve vesnických obcích 

Vysočiny. Jejími narátorkami se staly ženy narozené v prvé polovině šedesátých let 20. 

století, ženy, které své dětství prožily v okresním městě a okolních vesnických obcích 

Vysočiny a z hlediska sociálního statusu patřily v době normalizace k širokým vrstvám 

společnosti (podle dobové klasifikace náležely jejich rodičovské rodiny k vrstvě dělníků a 

rolníků.) 

  

Prvým základním záměrem L. Endrlové bylo ve vzpomínkách oslovených žen zachytit 

realitu života viděnou individuálním pohledem, dále osobní tužby těchto žen, jejich priority, a 

také postoje k dobovému společenskému a politickému vývoji v Československu a 

v lokálních společnostech, v nichž prožily léta 1969-1989. Záměrem druhým, který L. 

Endrlová v úvodu deklarovala, pak byla analýza vzpomínek pochopených jako osobitá 

svědectví vyprávěná pohledem dneška. Záměrem třetím bylo konfrontovat je s obrazem, který 

zaznamenala odborná literatura. Zdánlivě jednoduchý a lehce uchopitelný úkol je v heuristice 

a zejména v interpretaci velice náročný. Z tohoto hlediska nutno k předložené práci 

přistupovat. 

 

L. Endrlová se ve své rozpravě přihlásila k metodě orální historie. Současně ovšem 

k narativu přistupovala z pozice sociologické/antropologické biografické analýzy. Hledala 

nejen osvětlení minulosti z pozice jednotlivce, ale také významy, které jsou do výpovědí 

vkládány. Na různých místech textu také upozorňovala, že sdělení oslovených žen jsou jejich 

dnešní reflexí minulosti a nemusí plně odpovídat reálným faktům let, k nimž se vzpomínky 

vztahují. Hlavní význam práce spatřuji v zaznamenání reflexe minulosti, tedy v hodnocení, 

které poznamenala současnost oslovených žen, jejich hospodářská situace a společenské 

postavení. Přes tyto postoje k minulosti lze číst i současnost. 

 

Určité rezervy práce spatřuji v členění jednotlivých oddílů, v opakování témat (např. 

svátek První máj), informací (narátorky) i myšlenek. Sevřít formulačně text při interpretaci 

dat na základě sociologické/antropologické biografické analýzy je ovšem nesnadné. Zvažuji i 

rozsah výkladu o okresním městě A.  

 

Práce Lenky Endrlové je založená na dobře provedeném sběru primárních dat. 

Autorka prokázala, že dovede definovat výzkumnou otázku, shromáždit prameny k jejímu 

řešení, provést analýzu získaných dat a formulovat závěry. Práce odpovídá nárokům na tento 

typ závěrečných prací a doporučuji ji k obhajobě. Hodnotím ji jako práci na rozhraní velmi 

dobré a výborné.   
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