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 Bakalářská práce Lukáše Kadeřábka je natolik nestandardní, že mi nezbývá než začít 
oponentský posudek také zcela nestandardně, citací: „Analýza (rozbor) a interpretace (výklad) 
představují procesy, bez nichž nahrávka (záznam) a přepis rozhovoru či vyprávění zůstávají pouze 
uloženým archívním materiálem, který čeká, až se jej ujme badatel k vlastnímu zpracování a 
„vytěžení“ hodnot a smyslu získaného sdělení. /.../ Samo koncipování výzkumného projektu, který 
používá metodu orální historie /i jakoukoliv jinou metodu – pozn. H.N./, navozuje, na které 
parciální a specifické problémy a aspekty by se měla budoucí analýza zaměřit. Čím přesněji má 
historik ujasněny cíle výzkumného projektu, tím má daná přesnější vodítka, kterými směry se bude 
analýza a interpretace ubírat, kterých obsahových a formálních stránek rozhovoru si zvláště všímat 
a jaký druh poznatků a závěrů z rozhovoru vyvozovat. Předpokladem náležité analýzy a 
interpretace je seznámení badatele s historickými fakty a procesy v období, na které je jeho projekt 
zaměřen /.../“ (Vaněk, M. a kol.: Orální historie. Metodické a technické postupy. Olomouc: 
Univerzita Palackého v Olomouci 2003, s. 37). Uvedená citace vcelku jasně shrnuje mé zásadní 
výtky vůči předložené bakalářské práci. 
  Předmětem bakalářské práce Lukáše Kadeřábka by snad mohla být „samotná móda 
šedesátých let“ (s. 6), či snad „zachytit a uchovat obraz  minulosti /.../ jak to bylo s módou 
šedesátých let v tehdejší ČSSR“ (s. 26), nebo možná  „postihnout fenomén módy šedesátých let 
ČSSR v kontextu s módou světovou1“ (s. 27). Po bedlivém studiu předložené práce lze konstatovat, 
že předmětem bakalářské práce L. Kadeřábka zřejmě měla být reflexe módních trendů v odívání              
v Československu v období 60. let 20. století vybranými tvůrci (módní návrháři) a nositeli/nosiči 
(modelky) – vesměs „pamětníky“. I takto specifikované téma bakalářské práce je poměrně široké, 
bylo by nasnadě je upřesnit vhodně formulovanými výzkumnými otázkami. Autor však zřejmě 
necítil potřebu jasně deklarovat svůj výzkumný problém, natož pak jeho klíčové body. Těžko se 
tedy vyznat v jeho záměrech a tím i v samotném výstupu výzkumu, bakalářské práci. 
 Zastávám názor, že bakalářská práce, založená na vlastním výzkumu, by měla mít formu 
výzkumné zprávy, tzn. měla by být srozumitelně členěna do kapitol typu Úvod (téma, výzkumný 
problém, teoretický rámec, použité metody, vzorek), analýza získaných dat, závěr (interpretace), 
použitá literatura, přílohy. Předložená bakalářská práce na jakoukoliv strukturu obdobného typu 
rezignuje: je sestavena ze tří částí: „úvodního eseje“ (s. 5-31), přepisu provedených rozhovorů               
(s. 32-78) a závěru (s. 91-94).2  
 V počátku svého eseje autor nejprve předkládá několik citací, jež zřejmě měly být mottem 
práce (s. 1) a klišé, jež mají zřejmě navodit téma práce (s. 5n)3. Následuje „chronologický přehled 
těch nejdůležitějších událostí“ šedesátých let 20. stol. „rok po roce, abychom se mohli vrátit zpět k 
tématu této práce“ (s. 6). K této rekapitulaci (s. 6-18) autor zřejmě využil (dle seznamu literatury,  
v textu na prameny neodkazuje) Rodinnou encyklopedii světových dějin (Reader´s Digest Výběr 
2000) a Kdy, kde, proč & jak se to stalo ( Reader´s Digest Výběr  1997) – což se zdráhám uznat 
jako užití odborné literatury k tématu. Zůstává však záhadou, k čemu uvedená kompilace je: autor 
se v dalším textu zabývá socialistickým Československem a troufám si tvrdit, že (namátkou) boj 

                                                 
1 Ponecháme-li stranou otázku, co je to „móda světová“. 
2 Nemám ve zvyku posuzovat práci dle rozsahu, ale když jsem si v obsahu přečetla, že počet normostran je 180, 

nedalo mi, abych nepřepočítala, že normostran vlastního textu je 51, zbytek představují přepisy rozhovorů, které by 
měly být připojeny v příloze.  

3 Samotný úvod stojí za citaci: „Šedesátá léta. Dekáda, které se žádná jiná z dvacátého století svým významem 
nevyrovná. Je to poslední renesance, ale také počátek konzumu a současné dekadence. /.../ Kde je tedy onen zdroj 
nového volnomyšlenkářství, pohrdání zažitými konvencemi a neuvěřitelného kulturního bujení? Pramení tak, jako 
kdykoli předtím, ze síly mládí."  (s. 5) – obávám se, že bych byla schopna najít ve 20. století období, která svým 
významem předmětnou éru „převýšila“ – jde o to, z jakého pohledu dějiny nazíráme. To je ale detail, jímž se autor 
zabývat nehodlá. Následná tvrzení o důsledcích, potažmo zdrojích „šedesátých let“ nelze než považovat za výplod 
autorovy (či snad z literatury čerpané?) fantazie. 



některých afrických kolonií za nezávislost poč. šedesátých let (s. 6) s oděvní módou                                  
v Československu pramálo souvisí. Samotné lokální vymezení práce (jež ostatně není patrné ani                 
z názvu) se v sepsaném „přehledu světových dějin“ vymezeného období objevuje až s rokem 1968 
velmi stručně načrtnutými událostmi tzv. Pražského jara – znamená to, že dosavadní vývoj 
Československa byl totožný se „světem“? Nebo snad tato republika neexistovala? Či se v ní 
neudálo nic zaznamenáníhodného? Třeba i v souvislosti s autorem neustále deklarovanou „revolucí, 
která jí /módou – pozn. H.N./ zatřese od základů a začne jí postupně dávat novou tvář“  (s. 25)? 
Nemělo snad toto být předmětem práce? 
 V „úvodním eseji“ dále autor pokračuje nikoli stanovením cílů výzkumu, jak by snad čtenář 
konečně očekával, ale pětistránkovou přímou citací z rozhovoru (monologu?) s akad. mal. Josefem 
Ťapťuchem, jehož „promluva ukáže asociace, které byly zatím jen naznačeny /ani to ne, a náznak 
nelze vysledovat ani v dalších částech práce – pozn. H.N./ a popíše šedesátá léta nejlépe, jak to jde, 
tedy autentickým prožitkem přímého účastníka této revoluční doby /J. Ťapťuch se narodil v r. 1948, 
odvážím se tedy tvrdit, že jeho „autentické zážitky“ v souvislosti s atmosférou, potažmo módou 
šedesátých let se mohou týkat spíše druhé poloviny šedesátých let, neb v r. 1960 mu bylo 12 let – 
pozn. H.N./“ (s. 18). Přepis vyprávění J. Ťapťucha se jako jediný autor ve své práci alespoň pokouší 
analyzovat a na jeho základě tak vytyčuje hlavní momenty, jež jsou charakteristické pro oděvní 
módu šedesátých let 20. století (s. 24-25) – nikoli však v souvislosti se socialistickým 
Československem. 
 Následuje jeden a půl strany věnovaných Oral History (s. 26-27), sestavených z citací a 
parafrází úvodních pasáží Vaňkovy učebnice, již jsem si dovolila s ohledem na to, že je to jediná 
metodologická příručka, kterou autor použil, odcitovat v úvodu (ovšem citovala jsem část, k níž se 
autor zřejmě nedostal), popis narátorů a seznam otázek (s. 28-31), jež jim autor kladl.  
 S ohledem na dále uvedené přepisy rozhovorů seznam otázek považuji za nadbytečný (na 
místě by byla formulace výzkumných otázek, z nichž by autor témata deklarovaného 
polostrukturovaného rozhovoru odvíjel), nicméně když už je autor systematicky sepsal, jsem 
nucena se k nim vyjádřit. Autor zjevně nepochopil princip kladení otázek v kvalitativním výzkumu. 
Z plejády otázek vybírám jednu z těch, která, dle mého názoru, sdružuje veškeré chyby, jichž se 
může tazatel dopustit: „60-tá léta jsou explozí revolty, inspirace a hravosti /neznalost poměrů                 
v ČSSR, nedostatečné ukotvení v čase/, práce modelky, zřejmě i přesto, příliš kreativní nebyla  
/podsouvání vlastního názoru/, jistě však poskytovala možnost atmosféru kreativity nasávat 
mohutnými doušky /kombinace předchozích výtek + neuvěřitelné klišé. Z čeho tak autor soudí?/ 
Měla jste tedy vy nějakou snahu ventilovat /to je docela silné slovo/ proud kreativity /opět 
podsouvání – neměla-li, je špatná, když ostatní – dle autora – měli ?/, jehož jste byla součástí /??? 
tvrdíte, že respondentka byla součástí čehosi, co Vy si představujete. Oproti Vám si troufám tvrdit, 
že počátkem šedesátých let lze proud kreativity v Československu těžko hledat/? Popřípadě, jakým 
způsobem? /ptáte se na několik věcí najednou; navíc hodnotím-li otázku jako celek, užíváte jazyk, 
jemuž respondent nemusí nutně rozumět – viz používání rádoby odborných termínů; navíc dotaz tak 
jako tak nedává smysl/“ (s. 29).  
 Úvodní část následuje přepis rozhovorů s respondenty, jež by, jak jsem již předeslala, měl 
být součástí přílohy práce. Byť není mým úkolem jako oponenta bakalářské práce hodnotit 
pramenný materiál (a tím přepisy rozhovorů bezpochyby jsou), přesto se i zde nemohu zdržet 
několika poznámek. Tou (relativně) nejméně významnou je skutečnost, že, ačkoliv v závěru práce 
je uvedeno, že přepis rozhovorů byl proveden s ohledem na problémy přenosu mluveného slova na 
psaný záznam a přepisy prošly autorizací, snad by bylo vhodné dodržovat pravidla české gramatiky 
(zejména princip shody podmětu s přísudkem zůstává zjevně autorovi často skryt). Závažnější 
námitka, již by bylo záhodno uvést dříve, ale s ohledem na strukturu práce tak nebylo možné učinit, 
je k výběru narátorů. Autor realizoval rozhovory s manekýnami, jež prezentovaly módu 60. let v 
Československu ( M. Pospíchalová, N. Kšajtová-Faitlová), módními návrhářkami, které v daném 
období tvořily (Z. Bauerová, J. Nováková) a pro „dokreslení“ (?) oslovil Č. Jaroše, J. Ťapťucha  
(výňatky z jejich rozhovorů zřejmě pro zajímavost oddělují transkripce rozhovorů s manekýnami a 
návrhářkami, jiný význam neshledávám) a H. Jarošovou. Helena Jarošová pak ve výzkumu dostala 



nebývalou pozici: hodnotila (a analyzovala) rozhovory s výše uvedenými respondentkami. Byť 
konstatuji tuto část bakalářské práce Lukáše Kadeřábka za zdaleka nejzajímavější, nezbývá, než se 
otázat: je tento postup v souladu s etikou výzkumu? Jinými slovy, věděly respondentky, že jejich 
odpovědi bude hodnotit jejich kolegyně? Prošly-li přepsané rozhovory respondentek autorizací, 
měly možnost se vyjádřit též k hodnocení H. Jarošové? Nutno dodat, že je místy velmi příkrá a 
nebývale adresná. A dále, věděla H. Jarošová, že její rozhovor (či monolog, komentář?) bude téměř 
doslova přepsán a publikován v rámci předložené bakalářské práce? 
   Závěr své bakalářské práce (s. 91-94) věnuje Lukáš Kadeřábek zhodnocení svého 
výzkumu. Aby ovšem čtenář nebyl na pochybách, že se snad do analýzy a interpretace pustí sám, 
hned v úvodu deklaruje, že „zda se v této práci podařilo postihnout fenomén módy šedesátých let               
v ČSSR je na posouzení jiných. /.../ Samotnou analýzu a interpretaci narátory uváděných faktů               
a událostí, myslím, zvládla skvěle PhDr. Helena Jarošová.“ (s. 91). Ano, analýza H. Jarošové je 
bezpochyby „skvělá“, ovšem H. Jarošová se neuchází o bakalářský titul na FHS UK.  L. Kadeřábek, 
který o tento titul usiluje, se nicméně v závěru své bakalářské práce omezuje na popis kontaktu se 
svými respondenty a práce s nimi a „formálními záležitostmi“,  tj. způsob nahrávání  a přepisů 
rozhovorů včetně problémů s autorizací.  
 
 Shrnuto a podtrženo (jazykem autora), L. Kadeřábek provedl výzkum na základě velmi 
mlhavého výzkumného problému, jehož výsledek (samotné rozhovory) je bezesporu nesmírně 
zajímavý. Pokud by autor deklaroval, že cílem jeho práce je pořízení pramenného materiálu, bylo 
by možné (byť s jistými výhradami) jeho bakalářskou práci akceptovat. Pokud ale autor deklaroval, 
že jeho cílem je „postihnout fenomén módy šedesátých let v Československu“, pak nelze než 
konstatovat, že se mu záměr nezdařil. Vrátím-li se k úvodní citaci z Vaňkovy učebnice: pokud není 
autor výzkumu schopen jasně deklarovat cíl své práce, těžko jej může naplnit. V rámci metody Oral 
History lze nalézt teoretiky, kteří tvrdí, že principem Oral History je sebrat prameny. Ale neznám 
autora, který by deklaroval, že principem Oral History je sebrat pramenný materiál a nechat jej 
analyzovat někým třetím, jehož vyjádření se opět pohybuje v rámci samotného výzkumu (tzn. je 
třeba k takto získaným informacím opět přistupovat kriticky jako k jakýmkoliv jiným pramenům). 
 Metoda Oral History je navíc velmi náročná, pokud jde o znalosti tazatele o sledovaném 
tématu. Pokud jde o práci L. Kadeřábka, zdá se, že tazatel vstoupil do „terénu“ pouze s mlhavými 
představami o šedesátých letech (vůbec, natož v Československu), což mu ostatně trefně vytýká               
i H. Jarošová. Výsledná práce pak, nemohu si pomoci, působí tak, že se autor (nevíme proč) zajímá 
o „šedesátá léta“ (nevíme kde, ani co přesně má na mysli), kdosi mu poradil, že zajímavá byla třeba 
móda, autor, se tedy vrhl do terénu, rozhovory byly vcelku zajímavé, nabalil tedy na ně nějakou 
omáčku a bakalářská práce byla hotova. Naprosto nedostatečný „seznam literatury“ i neúplnost 
bibliografických citací jsou v celkovém hodnocení jen poznámkou na okraj. 
 
 
Bakalářská práce Lukáše Kadeřábka, dle mého názoru, neodpovídá nárokům bakalářských prací na 
FHS UK a proto ji doporučuji k přepracování ve smyslu výše uvedených námitek. 
 
 
 
Praha, 2. března 2007       Mgr. Hedvika Novotná  
   
  
 
 
Pozn.: S ohledem na to, že pramenný materiál, který autor shromáždil, je bezesporu bohatý, je na 
čem stavět a úprava výsledného textu do smysluplné podoby by neměla L. Kadeřábkovi činit 
potíže. Ba dokonce bych považovala za smutné, kdyby zajímavá data zanikla v nekvalitním textu, 
jímž předložená práce, bohužel, je. 


