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Příloha č. 1   
Etické podmínky výzkumu (podle České asociace orální historie, o. s., Etický kodex)

1  

Badatel ve vztahu k pamětníkovi: 

 Badatel pamětníky důkladně seznámí s účely, cílí a postupy orálně historického 

výzkumu, do něhož přispívá svým příběhem. Pamětník byl seznámen s plánovanými 

výstupy z výzkumu a s budoucími možnostmi jeho využití.  

 Badatel považuje rozhovor a sdělené informace za důvěrné. Badatel se zavazuje 

anonymizovat veškeré údaje, které by vedly k odhalení pamětníka. 

 Badatel respektuje pamětníka jako dárce příběhu, a proto se snaží najít vhodnou 

rovnováhu mezi vlastním přesvědčením a sdělením pamětníka.  

 Badatel pečlivě a svědomitě vede výzkum, probírá podrobně otázky a témata 

vztahující se k výzkumnému záměru. 

Badatel ve vztahu k veřejnosti a sobě samému: 

 Badatel dodržuje nejvyšší možnou profesní úroveň při realizaci výzkumu a postupuje 

podle vědeckých zásad svého oboru. 

 Badatel realizuje výzkum jako odborník a kompetentní badatel. 

 Badatel použije co nejkvalitnější techniku pro záznam, která umožňuje kvalitní a 

srozumitelnou reprodukci. 

 Badatel nastuduje co nejvíce dostupných primárních i sekundárních zdrojů ke 

sledovanému tématu. 

 Badatel archivuje získané prameny. 

 Badatel dodržuje citační zásady. 

 Badatel se vyvaruje senzacechtivosti, investigativního žurnalismu a dezinterpretace 

rozhovorů.  

                                                           
1
 Česká asociace orální historie. Etický kodex České asociace orální historie, o. s [online]. [cit. 2015-08-10]. Dostupné 

na: https://sites.google.com/site/czechoralhistoryassociation/agenda. 

https://sites.google.com/site/czechoralhistoryassociation/agenda
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Příloha č. 2   
Pamětnice a pamětník – základní informace  

1) Karel  

- narozen: 1931 

- datum a délka rozhovoru: 9. dubna 2016; 111 minut, 10 vteřin 

- chtěl studovat: střední konzervatoř  

- po ZŠ šel studovat: dva roky zemědělský učební obor (nedokončeno)  

- nejvyšší dosažené vzdělání: střední průmyslová škola s maturitou  

- placená práce během života: dělnické práce, odborné technické práce v MHD   

- aktuálně: důchodce  

2) Anna 

- narozena: 1936 

- datum a délka rozhovoru: 6. února 2015; 54 minut, 29 vteřin 

- chtěla studovat: střední zdravotnickou školu s maturitou  

- po ZŠ šla studovat: do školy nenastoupila  

- nejvyšší dosažené vzdělání: střední škola ekonomického směru s maturitou  

- placená práce během života: manuální brigády, mzdová účetní v uhelných 

skladech a stavebninách  

- aktuálně: důchodkyně  

3) Jindřiška  

- narozena: 1937 

- datum a délka rozhovoru: 14. května 2016; 59 minut, 58 vteřin 

- chtěla studovat: gymnázium 

- po ZŠ šla studovat: střední zdravotní školu s maturitou (nedokončeno) 

- nejvyšší dosažené vzdělání: učební obory podle zaměstnání  

- placená práce během života: dělnice, prodavačka  

- aktuálně: důchodkyně  

4) Anežka  

- narozena: 1939 

- datum a délka rozhovoru: 21. května 2016; 60 minut, 46 vteřin  

- chtěla studovat: gymnázium 

- po ZŠ šla studovat: gymnázium 

- nejvyšší dosažené vzdělání: magisterský titul na VŠ pedagogického směru   

- placená práce během života: učitelka na SŠ 
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- aktuálně: pracující důchodkyně jako učitelka cizích jazyků na gymnáziu na 

zkrácený úvazek  

5) Petra  

- narozena: 1954 

- datum a délka rozhovoru: 12. března 2015; 75 minut, 6 vteřin 

- chtěla studovat: nevěděla, neměla vybranou školu  

- po ZŠ šla studovat: Státní těsnopisný ústav, 2 roky kurz psaní na stroji se státní 

zkouškou  

- nejvyšší dosažené vzdělání: střední škola ekonomického směru s maturitou  

- placená práce během života: administrativní podpora, úřednice ve státní instituci se 

zaměřením na vědy 

- aktuálně: důchodkyně  

6) Iva  

- narozena: 1955 

- datum a délka rozhovoru: 12. února 2016; 46 minut, 2 vteřiny 

- chtěla studovat: střední pedagogickou školu s maturitou  

- po ZŠ šla studovat: nebyla přijata, nešla studovat  

- nejvyšší dosažen vzdělání: bakalářský titul na VŠ v oblasti patologických jevů u 

mládeže  

- placená práce během života: státní statek, učitelka na různých typech škol 

- aktuálně: důchodkyně se zaměstnáním na základní škole, první stupeň (plný 

úvazek)  

7) Vlasta  

- narozena: 1957 

- datum a délka rozhovoru: 18. prosince 2015; 43 minut, 30 vteřin 

- chtěla studovat: gymnázium 

- po ZŠ šla studovat: gymnázium 

- nejvyšší dosažené vzdělání: magisterský titul na VŠ v oblasti speciální pedagogiky  

- placená práce během života: vychovatelka v ústavu, učitelka  

- aktuálně: učitelka na ZŠ, první stupeň  

 

8) Hana 

- narozena: 1958 

- datum a délka rozhovoru: 13. dubna 2016; 59 minut, 7 vteřin 
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- chtěla studovat: gymnázium 

- po ZŠ šla studovat: gymnázium 

- nejvyšší dosažené vzdělání: magisterský titul na VŠ pedagogického směru   

- placená práce během života: učitelka na ZŠ, zástupkyně na ZŠ pro druhý stupeň 

9) Jiřina 

- narozena: 1958 

- datum a délka rozhovoru: 16. února 2016; 45 minut, 46 vteřin  

- chtěla studovat: gymnázium 

- po ZŠ šla studovat: střední zemědělskou školu s maturitou  

- nejvyšší dosažené vzdělání: inženýr na vysoké škole zemědělské  

- placená práce během života: státní statek, agronomka  

- aktuálně: agronomka pro zahraniční firmu 

- aktuálně: zástupkyně na ZŠ pro druhý stupeň 

10)  Jaroslava  

- narozena: 1961 

- datum a délka rozhovoru: 26. prosince 2015; 59 minut, 7 vteřin 

- chtěla studovat: střední zemědělskou školu s maturitou  

- po ZŠ šla studovat: střední odborné učiliště kuchař-číšník  

- nejvyšší dosažen vzdělání: střední odborné učiliště kuchař – číšník  

- placená práce během života: servírka, prodavačka, kuchařka 

- aktuálně: plný invalidní důchod  

11)  Miloslava 

- narozena: 1971 

- datum a délka rozhovoru: 5. února 2016; 64 minut, 18 vteřin 

- chtěla studovat: střední hotelovou školu s maturitou  

- po ZŠ šla studovat: střední odborné učiliště Texlen 

- nejvyšší dosažené vzdělání: základní škola, dva roky Texlen 

- placená práce během života: zaměstnanec podniků se zaměřením na tkalcování  

- aktuálně: zaměstnanec ve firmě se zaměřením na tkalcování (vývoj tkalcovského 

stavu)  
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Příloha č. 3   
Vybrané tabulky s počty žáků na školách II. cyklu projednávané na ÚV KSČ

2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2
 Kopie čerpány z: Národní archiv Praha (NAP), KSČ – Ústřední výbor 1945-1989, Praha – komise – ideologická 

komise ÚV KSČ 1958-1968, číslo fondu 1261/1/8, svazek 9, arch. j.: 32, spis Úvaha o rozvoji školství do roku 1980.   
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Příloha č. 4   
Schéma řízení školství v působnosti národních výborů (rok 1965)

3
 

 
 

 

                                                           
3
 Kopie čerpány z: Národní archiv Praha (NAP), KSČ – Ústřední výbor 1945-1989, Praha – komise – ideologická 

komise ÚV KSČ 1958-1968, číslo fondu 1261/1/8, svazek 9, arch. j.: 32, spis Úvaha o rozvoji školství do roku 1980.   
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Příloha č. 5   
Ukázka archiválií o posuzování žáků základních škol

4
  

 

 
 

                                                           
4
 Prostřednictvím Marie Černé, která pracuje v ÚSD. Státní okresní archiv Mělník (SOA), Předsednictva OV KSČ 

Mělník, číslo fondu 011-1, svazek 8, arch. j.: 101,102,103, Zpráva o výběrovém řízení žáků na školách a dislokaci 

učitelů v okrese. 
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Z Věstníku Ministerstva školství věd a umění:
5
 

Rok 1953:  

 

 

 

 

 

Rok 1954: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Věstník Ministerstva školství, věd a umění. Praha: Ministerstvo školství, věd a umění, 1948-1954. ISSN 1802-5072. 
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Příloha č. 6 
Zápis o zasedání komise školství a kultury ONV v Nymburce, dne 25. května 1962

6
 

 

                                                           
6
 Státní okresní archiv Nymburk (SOA), ONV Nymburk (neuspořádaný materiál).  
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