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 Diplomová práce Lucie Stehlíkové „Podnik Tatra v období tzv. normalizace očima 

jeho zaměstnanců a obyvatel Kolína“ se zaměřuje na každodenní život zaměstnanců podniku 

Tatra a dopad podniku na život širšího obyvatelstva kolínského okresu. Domnívám se, že 

výběr tématu, je s ohledem na jeho stále nedostatečné zpracování velmi dobrou volbou. 

Metoda orální historie, kterou L. Stehlíková kombinuje se studiem dalších archivních 

pramenů a sekundární literaturou vytváří prostor pro vyvážené přistoupení k tématu. 

Diplomantka zvolila přehlednou strukturu své práce. V úvodu podrobuje kritice 

rozhovory získané metodou orální historie, dále rozebírá archivní zdroje, resp. sekundární 

literaturu a další použité prameny.  

V kapitolách následujících charakterizuje období tzv. normalizace a počátků 

transformace na příkladu podniku Tatra, resp. okresu Kolín. Diplomantka se zaměřuje 

především na každodenní chování obyvatel. Výzkum úžeji zaměřuje na pracovní prostředí, 

osobní životy, volnočasové aktivity, sociální kulturu města a obyvatel, kteří byli součástí 

velkého podniku a historie města Kolína. Zároveň se práce snaží poukázat na současný vztah 

lidí k místu, kde prožili větší či menší část svého života. 

Pokud jde o samotný rozbor využití orální historie ve vlastním výzkumu, přijde mi 

někdy nadbytečné citovat poučky týkající se vlastního vedení OH. Naopak za širší přiblížení 

by stálo konstatování, že otec diplomantky (známý pro své postoje před rokem 1989 v okrese) 

mohl ovlivnit narátory, kteří před ním pomyslně obhajovali (?), skrze dceru, dřívější postoje. 

Byl tedy otec místním nějakým disidentem, odbojářem nebo politickým vězněm?  

Dobře je popsáno kontaktování narátorů, jejich oslovování v domovech důchodců a 

v čekárnách u lékaře (), kombinace oslovovacích dopisů a telefonátů. 

Problematicky je formulována pasáž o objektivitě práce. „Velice dobře si uvědomuji, 

že práce musí být objektivní, pracovat jen se získanými prameny a tak k ní i přistupuji. 

Rozhovory jsou osobní a subjektivní záležitostí, a tak u získaných informací nepolemizuji nad 

jejich správností. Vždy se snažím přes subjektivní pohled co nejvíce přiblížit historické 

„pravdě“. Nepokouším se hodnotit ze své pozice, kritizovat, učinit velký objev či dělat 

„senzaci“. Určitě lze souhlasit, že historik nehledá u takto pojaté práce senzaci (to jen někteří 

pseudohistorici či někteří novináři), ale ona vzývaná objektivita neznamená uhnout 

z vlastního hodnocení událostí a jejich smyslu pro narátory. Právě autorská interpretace (navíc 

v případě, kdy se diplomant, tak jako L. Stehlíková v úvodu zmiňuje, že na rozdíl od většiny 

„praktikujících“ historiků, kteří zažili i dobu před rokem 1989 sama tuto dobu nezažila) 

pomáhá posunout náš výzkum dál, právě o rozměr dobově neangažované kolegyně. Spíše se 

mi zdá, že jde o neobratnost formulace, kdy chce autorka připomenout, že nehodnotí 

například „morální prohřešky“ jednotlivých narátorů a nesnaží se je třeba „napravit“ nebo jim 

za vlastní minulost jakkoli „vyčinit“. 

Lucie Stehlíková zpracovala poměrně dobře dějinné „milníky“ tzv. normalizace, jsou 

zde dobře zkombinovány „obrysy“ velkých dějinných událostí s vlastními prožitky narátorů. 

Za inspirativní pokládám především přiblížení historie a proměnu podniku Tatra. 

Za nejdůležitější část práce považuji interpretace vzpomínek narátorů. Diplomantka 

vybrala celkem prozřetelně čtyři, podle ní nejdůležitější témata: sociální jistoty, rodinu, volný 

čas, a vztah k podniku. V tomto kontextu směřuje moje otázka, Proč právě tato témata? 

Jednalo se o témata zmiňována samotnými narátory nejčastěji nebo se zdály nejvíce nosné 

diplomantce? 

V diplomové práci se ukazuje poměrně přesně, stejně jako v námi vedených 

projektech, že „normalizace“ měla mnoho tváří a nebyla jen odrazem Zla nebo Dobra a že jí 



občané mohli vnímat na základě vlastních výhod nebo naopak většího nebo menšího 

omezování různých forem svobody. Lucie Stehlíková výstižně připisuje jistou dávku nostalgie 

rovněž generační výpovědi narátorů. Možná by stálo za to shrnout jedním dvěma odstavci 

vlastní generační zkušenost a skutečné nebo domnělé výhody současné generace a nespokojit 

se jen s konstatováním, že mladší generace „normalizaci“ hodnotí záporně, protože byly 

„…některé věci zamlčovány a znemožňovány…“. 

Přes výše uvedené poznámky považuju zpracovanou diplomovou práci za zdařilou a 

na rozdíl od jejího narátora si nemyslím, že by platilo jeho konstatování „…Co studujete je 

k ničemu, s humanitním oborem nemáte v životě šanci uspět, běžte studovat ekonomii, takhle 

na vás zbytečně platím daně a za mé peníze studujete. Je lepší, kdybyste skočila pod vlak“. Je 

tedy dobře, že Lucie Stehlíková v přeneseném smyslu slova pod vlak neskočila ani 

nevyskočila bez padáku z letadla.  

Navrhuji známku slabší výborně. Lucii Stehlíkové pak přeji vše dobré jak v osobním, 

tak i v profesním životě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, 4. 1. 2015   prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 


