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Autorka diplomové práce Jana Eliášová si za téma své diplomové práce zvolila velmi 

zajímavou, ale také vysoce ožehavou a též mimořádně náročnou problematiku. Jen 

primární výzkum totiž předpokládá kombinaci několika historických metod (minimálně 

orální historie, primárního archivního výzkumu a syntézy) s metodami sociologickými. 

Jak sama uvádí, je cílem předkládané studie otevřít téma ovlivňování studia na střední 

škole v československém, respektive českém komunistickém režimu a upozornění na 

politiku, která přímo zasahovala do života dětí, respektive mladistvých, a to v oblasti 

vzdělávání.  

Jana Eliášová k problému přistoupila velmi zodpovědně, o čemž již svědčí mimořádně 

rozsáhlý a u diplomových prací svou podrobností a důkladností spíše neobvykle široký 

úvod s pečlivým metodologickým rozborem, stanovením cílů práce či rozborem 

archivních zdrojů. Souhlasím s ním i v tvrzení a rozboru problému, který ona sama 

popisuje slovy „v  případě tohoto výzkumu mi nebylo umožněno nahlížet do archivních 

dokumentů škol“, který je skutečně u řady prací s tématem soudobých dějin velkým 

problémem. Případný zákaz, jak správně uvádí, totiž nekoresponduje s literou zákona č. 

499/2004 Sb., resp. zákona č. 167/2012, který potvrzuje třicetileté ochranné období. I 

při jeho přísné interpretaci by tedy materiály měly být alespoň do poloviny 50. let 

přístupné.  



Autorka v celém textu osvědčuje svou vysokou odbornou erudici. Jediné, co je práci 

možné (na okraj) vytknout, je chybějící odkaz na existující či neexistující kontinuitu 

prvorepublikového a poválečného školství, paralely mezi protektorátním a 

komunistickým školstvím a mimořádný velmi destruktivní vliv KSČ na školství a 

mladou generaci obecně po roce 1945. Z hlediska práce historické je pak spíše negativní 

volba sociologických metod v oblasti orální historie, kdy autorka neuvádí plné jméno a 

původ (sociální) jednotlivých respondentů. Z obsahu práce studia také vyplývá, že 

ačkoli autorka své dílo vymezuje léty 1948 – 1989, zaměřuje se zejména na období 

konce čtyřicátých, padesátých a částečně též 60. let (pokud to lze z odpovědí 

respondentů poznat). Situace v létech normalizace po roce 1969 byla již značně odlišná 

a proměňovala se i sociální skladba proskribovaných (např. studium na střední škole 

bylo umožněno dětem i dětem z velkoprůmyslnických či velkostatkářských rodin díky 

tomu, že jejich rodiče studovat nesměli a proměnili se v dělnickou třídu, naopak 

studovat nesměly děti některých komunistů vyloučených ze strany). V této době byla 

sice „litera proskripčních předpisů“, můžeme-li tento postup tímto způsobem označit, 

sice dodržována, z komunistického režimu ale zbývala jen oprýskaná fasáda. 

Na závěr bych ještě podotkl, že takto kvalitní práci by slušela jazyková korektura (např. 

osoby vnímali na s. 8 atd.). 

V rámci obhajoby práce navrhuji diskusi nad tématem:  

- Možnosti žáků základních škol studovat na středních školách po roce 1948 a 1969.  

 

 

Všechny výše uvedené připomínky se netýkají samotné kvality práce, kterou oceňuji a 

hodnotím stupněm výborně.  
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