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Jana Eliášová si ve své diplomové práci Politika KSČ a ovlivňování přechodu žáka ze základní 

školy na školu střední očima pamětnic klade následující cíle. Jednak chce autorka na základě 

rozhovorů s pamětnicemi a pamětníky popsat situace, kdy bylo za reálného socialismu dospívajícím 

znemožněno jít studovat střední školu dle jejich výběru a schopností, a dále chce zjistit, jaký vliv tato 

zkušenost na pamětnice a pamětníky měla v jejich následujícím životě. (s. 6). Třetím cílem pak je 

„zmapování školské politiky v oblasti základního a středního školství, která byla v letech 1948–1989 

v režii KSČ“ (s.8) 

Pro naplnění třetího cíle autorka vychází z existující historické literatury o daném období a 

problematice a rovněž z relevantních archivních materiálů. Pro naplnění prvních dvou cílů diplomatka 

volí metodu orální historie a provádí rozhovory s deseti pamětnicemi a jedním pamětníkem. Jádro 

diplomové práce spočívá v empirickém výzkumu, v jehož rámci si autorka klade následující výzkumné 

otázky: „Vnímali dotčené osoby situaci nespravedlivě? Cítily se oproti spolužákům podvedeně a 

bezradně? Našly si jakékoli zaměstnání nebo se držely toho, co si přály v životě dělat, a snažily se toho 

docílit? Byl jim zákaz ke studiu dobře vysvětlen ze strany školy i rodičů? Jaký byl důvod zákazu 

studovat? Odrazila se skutečnost, že nemohly studovat, na jejich socioekonomickém postavení? 

Pracovaly na nižších pracovních pozicích na trhu práce za nižší mzdu?“ (s. 8) 

Zvolené metodologické postupy odpovídají vytyčeným cílům a práce má logickou strukturu. Práce 

se opírá o relevantní literaturu a prameny, s nimiž autorka adekvátním způsobem pracuje. Zpracování 

tématu vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. Z hlediska formálních kritérií (práce s literaturou, 

jazyková úroveň) je práce v pořádku, byť se lze setkat s drobnými překlepy a z hlediska stylistiky by si 

práce v některých místech zasloužila jistá vylepšení, nicméně text je vždy srozumitelný a autorka jasně 

odlišuje parafráze a vlastní myšlenky, tvrzení pamětníků a vlastní interpretaci. 

Základní tři cíle vytyčené na začátku práce se diplomantce podařilo splnit. Autorka také v Závěru 

uvádí odpovědi na všechny výzkumné otázky svého empirického výzkumu. Je nicméně otázkou, zda 

na základě zvolených metod a bez použití většího vzorku a statistik může skutečně odpovědět na 
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otázky, zda „odrazila se skutečnost, že nemohly [pamětnice] studovat, na jejich socioekonomickém 

postavení? Pracovaly na nižších pracovních pozicích na trhu práce za nižší mzdu?“.  

   

 

V rámci rozpravy nad předkládanou prací navrhuji následující diskusní okruhy: (1) Dařilo se 

pamětnicím a pamětníkovi profesně se realizovat v jejich životech? Jaké místo ve svých životních 

příbězích připisují mateřství a péči o rodinu. (2) Jaké další metody a zdroje dat by diplomatce mohly 

pomoci ve zjištění odpovědí na otázky o socioekonomickém postavení pamětnic a pamětníků a o výši 

jejich mezd. 

 

 

Závěr: Janě Eliášové se v diplomové práci podařilo splnit hlavní cíle její práce, přičemž 

diplomatka prokázala porozumění zvolené problematice a schopnost adekvátně použít zvolené 

metody. Předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

PhDr. Zuzana Kubišová  

V Praze, 5.9.2016 


