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Pracoviště orální historie – soudobé dějiny, Fakulta humanitních studií UK, 2020.
Lukáš Bek předkládá k obhajobě diplomovou práci, v níž na příkladu obce Sudoměřice na
Hodonínsku zkoumá vztah „obyčejných“ lidí k politické moci, a to v poměrně rozsáhlém období
od konce druhé světové války až do prvních měsíců polistopadové transformace. Struktura
práce je přehledná, logická, vede čtenáře a čtenářky od výzkumných otázek, přes metodologii
výzkumu, představení obce a regionu a teoretické koncepty (teoretická část) až k jednotlivým
interpretačním tématům v části empirické.
Z hlediska konceptů se autor opírá zejména o Maxe Webera (definice „moci“) a Maurice
Halbwachse při o vymezení pojetí kolektivní paměti a prokazuje dobré porozumění uvedeným
teoretickým východiskům (zvláště problematika kolektivní paměti je detailně rozpracovaná),
Empirická část textu pak dokládá schopnost diplomanta propojit „teorii s praxí“. Výzkum
primárně vychází ze třinácti rozhovorů vedených metodou orální historie, přičemž autor
poukazuje i na ty části výzkumného procesu, kdy bylo nutné metodu „přizpůsobit“ aktuální
situaci, požadavkům narátorů. Tuto část pojednání o praktické aplikace metody orální historie
považuji za zajímavou také pro další metodologické diskuse či diplomové semináře. Diplomant
realizoval celkem třináct rozhovorů v obci, která má zhruba 1200 obyvatel (data ČSÚ, 2019).
Jedná se tedy o kvalitativní sondu, z mého hlediska velmi dobře zvládnutou a propracovanou
kvalitativní sondu, která si neklade ambici přinést konečné odpovědi, ale chce spíše poukázat
na různé podoby (a motivace) pro vzpomínání a vyprávění o minulosti.
Při interpretaci dílčích témat, resp. historických období autor využívá také archivní materiály,
dokumenty z provenience místního národního výboru, případně kroniky a dále prameny
statistické povahy, jimiž nabízené závěry doplňuje a obohacuje. Z hlediska formálního bych při
práci s kvantitativními údaji ocenila jejich lepší interpretaci. Týká se to například údajů o obci
(s. 13–14), kde jsou věty „zahlceny“ číselnými údaji, v nichž se čtenář, čtenářka spíše ztrácí, než
aby si odnesli nějaký ucelenější obraz o kraji, k němuž se výzkum vztahuje. Toto se ještě ve
větší míře týká prezentace volebních výsledků (s. 14–17), prezentovaných ve formě tabulek,
bez doplňujících komentářů, například o proměně či naopak stabilitě politických postojů
v obci. Částečně tyto odpovědi lze nalézt v dílčích interpretačních pasážích; své důležité místo
však podle mého názoru mají právě v reflexi kontextu.
Pokud jde o empirickou část, tak musím vyzdvihnout, že se autor skutečně soustředí na
interpretaci dílčích témat dle standardů a požadavků metody, nezůstává na rovině popisnosti
či parafráze rozhovorů, jak tomu někdy bohužel v kvalifikačních pracích bývá. Empirickou část
otevírá podkapitola „expozice narátorského prostředí“; podtitul, kterému jsem zprvu, přiznám
se, příliš nerozuměla, uvádí velmi propracovanou interpretaci vnímání času, zasazování
událostí do časového rámce a ukazuje možnou cestu, jak interpretovat „časové omyly“ ve
vyprávěních narátorů a narátorek. Velmi vyzrálým způsobem tak diplomant prokazuje
pochopení dobrých principů orální historie, respektive interpretační práce v OH.

Dále se interpretační (empirická) část textu odvíjí od chronologie „velkých“ událostí, na jejichž
pozadí jsou rozhovory, resp. jednotlivá témata interpretovány. Vzhledem k dlouhému
časovému úseku, který diplomová práce pokrývá, se volba chronologické linky vyprávění
logicky nabízí, ale přináší také některá úskalí, zejména v podobě určité roztříštěnosti
vyprávění. Pro ilustraci tohoto problému se soustředím na téma církve. To je zařazeno jako
samostatná dílčí kapitola do části věnované „Únoru 1948 a kolektivizaci“, jelikož narátoři toto
téma „sami akcentovali“. V období tzv. normalizace se však otázka fungování církve objevuje
jen jako součást vyprávění v dílčí kapitole „Změny každodennosti a životní úrovně 2. část“.
Z hlediska čtenářského, ale i z hlediska komplexního uchopení problematiky by bylo vhodnější
reflektovat téma napříč sledovaným obdobím a prezentovat v jednom celku. Zde se ale
samozřejmě již nacházíme na poli autorské licence…
V rámci diskuse bych měla několik doplňujících otázek k metodologii. Vzhledem k tomu, že
narátoři a narátorky jsou obyvateli „slováckého venkova“ (s. 8), požádala bych diplomanta, zda
by mohl tuto skupinu charakterizovat, zejména s důrazem na její případná specifika vůči
ostatní populaci, a v propojení s některými interpretovanými tématy. Myslím, že tato linka
v interpretační části poněkud schází, podobně jako promýšlení souvislostí mezi některými
tématy a specifiky regionu. V poděkování jsou zmiňováni manželé Říhovi, které tak vnímám
jako „gate-keepery“ prezentovaného výzkumu. Ráda bych se proto diplomanta zeptala na jeho
osobní vztah k obci, jejím obyvatelům, na to proč byla role gate-keeperů klíčová. Zajímaly by
mě některé reakce narátorů či narátorek na samotný fakt, že se účastní výzkumu, že se jich
někdo ptá na jejich život.
Z formálního i jazykového hlediska se jedná o text velmi dobře zpracovaný, s minimem
gramatických a stylistických nedostatků. Lukáš Bek přesvědčivě prokázal schopnost
samostatné badatelské práce a formulace závěrů v podobě odborného textu. Práci hodnotím
stupněm 1 (výborně).
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