
Posudek vedoucího bakalářské práce Lukáše Kadeřábka 

Móda 60-tých let (Fashion) – Oral history 
 
Tzv. funkční gramotnost je schopnost znát věci podstatné = vyznat se ve světě. Studenti se učí 
informace, aby obstáli při zkouškách - a aby na tyto informace vzápětí zapomněli. Několik 
hodin (v lepším případě několik dnů) znají ten nejsložitější matematický vzorec, aniž by uměli 
srozumitelně odpovědět na otázku Co je vzduch? Obsah a struktura vzdělanosti se radikálně 
mění. Děti začínají mluvit jiným jazykem než jejich rodiče. Nečtou naše knihy a my nečteme 
jejich. Mezi generacemi přestává existovat společné. Už téměř není o čem si povídat. Ale: o 
něčem si povídat je smyslem kulturního života! V hlavách současníků je přebytek 
„základních“ informací (ve skutečnosti zbytných) a nedostatek toho, co není pro něco a co je 
(proto) smysluplné. Zpředmětnění všeho je výhodné pro aritmetiku, ne pro plný život. Člověk 
není předmět, nýbrž síť vztahů, jedinečná osoba.  Staří Řekové znali rozdíl mezi tím, co je 
důležité pro to, aby člověk obstál ve škole a pro to, aby obstál v životě. Tento rozdíl nazývali 
učitelným věděním a neučitelným věděním. Stručně řečeno: učitelného je přebytek, 
neučitelné schází. 
 
Začal jsem parafrází jednoho z mnoha vyprávění, ve kterém mi Zdeněk Pinc vysvětloval po 
svém některá paradigmata. Uvedl jsem svůj posudek záměrně těmito Pincovými slovy, 
protože silně ospravedlňují v Čechách stále ještě prudce diskutovanou metodu Oral history. 
 
Orální historie je stará jako dějiny samy. Vyprávění o událostech, při nichž byl vypravěč 
přímým účastníkem či svědkem či je znal z doslechu, bylo běžným způsobem mezilidské 
komunikace již v dobách, kdy ještě nebylo známo písmo. Je proto překvapivé, že se o orální 
historii často mluví jako o nejmladší historické výzkumné metodě. Tento rozpor spočívá 
v asi dvě stě let staré potřebě označit postupy, jak se touto cestou dobrat k informacím za 
metodu a povýšit ji v očích veřejnosti a legalizovat ji pro odborné a badatelské využití.  
Pojem orální historie byl poprvé použit asi roku 1863 v USA. Jak dodává doc. Vaněk: „Ujal 
se, ač je silně kontroverzní: konečný výsledek orální historie není orální a není historie. Je 
jím přepis, toho, co osoba sdělila“. 
 
Orální historie není věda, ale, jak již řečeno, metoda, jejíž výsledky mají sloužit dalšímu 
badatelskému využití – tedy vědě! 
 
Dělat dobře řemeslo Oral History - zaznamenávat vyprávění jiných – znamená mít jednu 
důležitou vlastnost : ctižádost být druhý, nenápadný, ten vzadu. První je vždy ten, kdo 
vypráví, ne já, ON. Jeho řeč musí plynout jako řeka a nezastavovat se o kameny zbytečností, 
jimiž jsou mé mnohomluvné a sebeprosazující otázky. Zaznamenávat vyprávění druhých není 
investigativní žurnalistika, ale spolupráce. 
Dělat dobře řemeslo Oral History znamená být trpělivý, mít nadprůměrnou porci empatie, mít 
„plechový“ zadek, protože většina práce se odehrává u nekonečného přepisování nahraného, a 
ono nahrané je třeba přepsat tak, aby při autorizaci dotazovaný uvěřil, že čte skutečně to, co 
řekl, či říci chtěl – a že to má smysl. Často se stává, že ve zpovědi toho, kdo vypráví, náhle 
zajiskří kamínek nové pravdy, který ON i vy slyšíte poprvé. ON prostě nikdy předtím nebyl 
nucen uvažovat tak, aby se k tomuto kamínku dostal a vy jste první, kdo ho slyší a kdo ho 
k němu dovedl. Aby k těmto chvilkovým zázrakům došlo, musí být mezi tím, kdo naslouchá a 
ptá se, a mezi tím, kdo vypráví, vybudovaný zvláštní vztah důvěry, který nemá mít nic 
společného s láskou, který se podobá spíše vztahu pacient-lékař v psychoanalýze. Vybudovat 
takový vztah je to nejtěžší a zároveň to, co je ve výsledku nejméně vidět. Je možné (a 
většinou jisté), že ten kdo vypráví, určité věci z řady důvodů nezmíní (ostatně i my musíme z 



jeho výpovědi některé pasáže vypustit, protože rozmělňují řečené). Protože nemluvíme o 
investigativní žurnalistice, ale o Oral History, nejdeme vypovídajícímu „po krku“, ale 
necháváme ho budovat si svůj příběh sám podle předem domluvených „kapitol“. Můj Lustig, 
např. je „Lustig o Lustigovi“. Nic víc. A tak to má být. Ti, co v životě Lustiga nespatřili, jej 
musí poznat, vtisknout si do hlavy jeho jazykový znak, jeho dikci, jeho charakter. A když jim 
někdo poví: To dělal Kašpar, mají odpovědět: Jaký Kašpar? Kdo to je? Velkým problémem 
techniky oral history, je přepis z mluveného slova do slova psaného. Převést mluvené slovo 
z magnetofonového pásku na papír dobře, znamená vytvořit tomu, který vypovídá, de facto 
nový jazyk. To je druhá nejtěžší věc v této řeholi. Mluvená čeština je přesycená zájmeny, 
opakováním slov, ukazovacími zájmeny, slovy plevelnými, má mizernou syntax apod. 
Doslovný přepis z ní činí blábol. Mluvím-li o „novém jazyce“, mám na mysli takový jazyk, 
který je vlastní spíše češtině psané a z mluvené si ponechává taková znamení, která činí 
z výpovědi věc jedinečnou proto, že dává „novému jazyku“ tvář toho, kdo vypráví. Nad 
celým textem pak musíme smět říci: Ano, takhle mluví Lustig, takhle vypráví svůj příběh. 
Z těchto tezí vychází má výuka přepisu pro formát Oral history. 

Existují i jiné teze. Např. kolega Vaněk dává ve výsledném tvaru přednost tzv. doslovnému 
přepisu a zdůrazňuje nutnost přidané analýzy všeho řečeného, nutnost analýzy vlastních 
otázek apod. Tam, kde já zakazuji uchovávat ve výsledném tvaru poznámky typu: (smích), 
(narátor působí šťastným dojmem) apod., protože požaduji, aby z vedení rozhovoru a z 
přepisu byly všechny vedlejší prvky atmosféry patrné. Například: když se narátor směje, je 
naprosto normální se ho zeptat „Čemu se smějete?“, když působí šťastným dojem, říci mu 
„Vypadáte šťastně“ atd…, tam na nich kolega Vaněk trvá apod. 
Chci naprosto jednoznačně zdůraznit, že moje zmínky o rozdílu mezi mojí a Vaňkovou 
výukou NEJSOU KRITIKOU Vaňkovy výuky - s doc. Vaňkem jsme NIKDY nestáli proti 
sobě, ale vedle sebe. Moje zmínky o tomto rozdílu mají posloužit pouze tomu, aby bylo 
zřejmé, že Oral history je mladá disciplína bez existence relevantních skript a že formát 
přepisu není uzavřená kapitola. 
 
Kolega Kadeřábek si vybral téma, které už dnes zajímá málokoho. O to cennější je jeho snaha 
zachytit formou rozhovorů konkrétní fenomén zakotvený v konkrétním čase. Za pět či deset 
let už by ze skupiny jeho narátorů a narátorek mohl být jen fragment. 
 
Posudek oponenta jsem slyšel dnes poprvé a nechci s ním polemizovat. Obhájit se před ním 
musí kolega Kadeřábek a on to jistě učiní korektně a se ctí. 
 
Na práci kolegy Kadeřábka si cením: 

a) úvodní obsáhlé eseje, ve které zakotvuje problématiku módy (ne jakékoliv módy, ale 
oděvní módy) do kontextu významných a přelomových 60. let. 

b) dřiny s jakou se musel prosazovat u narátorek, které ho několikrát odmítly a přesto 
nakonec v jeho práci jsou a vyprávějí. 

c) pokory s jakou se vzdal úlohy sebeprosazujícího komentátora obsahu jednotlivých 
rozhovorů a podle mého soudu šťastně přenesl tuto roli na de facto jedinou 
kompetentní historičku a teoretičku oděvní módy Helenu Jarošovou. 

d) kvalitu přepisu, která přesně odstiňuje dikci jednotlivých narátorek a není proto 
uniformní 

 
Na práci kolegy Kadeřábka se mi nelíbí fakt, že před úvodní esejí schází prostinký úvod, který 
by čtenáře orientoval ve struktuře jeho bakalářské práce a zdůvodnil její existenci. Ono 
zdůvodnění v jeho práci samozřejmě je, ale pro přehlednost by mělo být v onom „prostinkém 



úvodu“ a než až v závěru úvodní obsáhlé eseje. Kritizuji-li za tuto chybu Lukáše Kadeřábka, 
kritizuji tím především sám sebe, protože jsme nad jeho bakalářskou prací strávili dostatečné 
množství času a já si měl tohoto nedostatku všimnout a k jeho doplnění jej přimět. 
 
Lukáš Kadeřábek mohl při bohaté citaci z minimálně čtyř pramenů, které uvádí v závěru své 
práce, vytvořit svěží bakalářskou práci ve formátu Esej. Práce na ní by mu trvala řádově 
jeden, max. dva měsíce. Místo toho zvolil dřinu s názvem Oral history, která trvala dva roky. 
 
Vážím si jeho úsilí a navrhuji proto ne méně než 35 kreditů. 
 
Mgr. Jan Kašpar 

  

 
 


