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O výzkumném projektu

Cílem navrhovaného projektu je prozkoumat a popsat každodenní život 
základní školy v období normalizace. 

Historický výzkum bude založen primárně na metodě orální historie…

…získáme data o každodenním životě školy, ale také o životě a práci učitelů. 



Výzkumný projekt

I. etapa: 

Studium obecných dějin, dějin školství (makrohistorie), metodologie, výzkum 
v archívech = vytvoření rámce výzkumu (tématu)

II. etapa: 

Empirické šetření, orální historie 



Orální historie

Řada „ …postupů, jejichž prostřednictvím se badatel ... dobírá nových poznatků, a to 
na základě ústního sdělení osob, jež byly účastníky či svědky určité události, procesu 
nebo doby, které badatel zkoumá, nebo osob, jejichž individuální prožitky, postoje a 
názory mohou obohatit badatelovo poznání o nich samých, případně o zkoumaném 

problému obecně“ 

(Vaněk & Mücke, 2011, s. 9; Thompson, 2000).



Orální historie

http://zounek.cz/
http://www.ub.edu/historiaoral.barcelona2014/pdf/comunicaciones.pdf
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Metodologické inspirace 
– obecné dějiny

Dějiny každodennosti (Alltagsgeschichte)

Mikrohistorie: „věda o skutečném životě“ - zkoumá vnější projevy 
i vnitřní přesvědčení každého člověka (Grulich, 2001)

Metoda vizuální historie (fotografická alba, deníky, dopisy)



Metodologické inspirace - pedagogika

Kvalitativní výzkum v pedagogice (jako inspirace i nástroj k rozvoji metody orální 
historie) 

Zkoumání životního příběhu učitele (Gavora)

***

Kombinace s „tradičními“ prameny a metodami historicko-
pedagogického výzkumu (např. archívní výzkum, studium legislativy)



Nedostatek zdrojů

Výzkum socialistické školy – lze pouze omezeně použít školské statistiky 

např. Základní školství v České republice: retrospektiva let 1780 – 1989 (ČSÚ)

Blacha, V., & Vávrová, V. (1973). Retrospektivní vývoj základního školství v 
ČSSR. Ústav školských informací.

Základní školy v Jihomoravském kraji v roce 1975-1987. (1987). Brno: 
Krajská správa Českého statistického úřadu. 



Archivní materiál pro období 1969-1989
(příklad „nedostupnosti“ pramenů)

Moravský zemský archív – největší archív v ČR

Dokumenty/prameny k oblasti školství dosud nezpracovány = pro veřejnost nedostupné

Nedostupné materiály obsahují např. 
statistiky, 
tzv. zprávy o stavu školství
učební plány, rozvrhy hodiny, 
korespondence učitelů

Lze získat pouze omezené části pramenů 
(pro výzkumné účely)



Výzkumná sonda



Vzorek a metodologie
Respondentky: 

paní Jitka* (1941, střední pedagogická škola, 40 let praxe, málotřídní školy); 

paní Jarmila* (1940, středoškolská profesorka, latina-čeština, ředitelka gymnázia); 

paní Štěpánka*(1942, učitelka ZŠ, hudební výchova a ruský jazyk);

paní Karla* (1941, ruština, výtvarná výchova)

Rozhovory: životopisné, květen-červen 2013, březen-duben 2014, nahrány na diktafon, doslovně 
přepsány.

Analýza: otevřené kódování, uspořádání materiálu do podoby jednoduchých krátkých příběhů 
(strukturní analýza, viz Labov, 1972 in Švaříček & Šeďová, 2007), obsahová analýza

* Jména respondentek byla z etických důvodů změněna.



Analýza dat

Atlas.ti software



Povinná výzdoba škol (politická propaganda)

Propaganda a ideologie v každodenním životě školy

„…v té době v těch exponovaných svátcích se musely lepit školy, okna a jezdily kontroly, 
ty to hodnotily ty školy. Takže zvlášť ty školy, co byly v centru, tak to muselo být. A mně 
to dost vadilo, … zabíjelo to strašně moc práce, té výukové. Takže to mně dost vadilo, že 
nebyl čas na tu aktivní práci ...“ (Karla)



1969-1989

Tvorba učebnic a pomůcek

„Učebnice byly šílený taky svého času. … Ale to byl taková slátanina prostě... odebírala
jsem mnohé časopisy, kde byly životopisy třeba skladatelů nebo některé další obrazové
materiály. Já jsem sama, sama vyráběla přehledy …” (paní Štěpánka).



1984 –
zahájení 
školního 
roku

Třída (konec 60. let 20. století)



Hodnocení žáků na konci základní školy

Dilema učitelů – posudky na žáky (posudky měly vliv na další vzdělávací dráhu apod.)

„No tak psalo se tam jako všechno, po stránce výchovné, tzn. jaké má charakterové 
rysy, výchovné, že je třeba společenský/rád pracuje samostatně/je kolektivní – rád 
pracuje třeba v kolektivu – hodí se pro kolektivní práce atd. A byla tam právě 
poznámka, jestli je křesťan, jestli chodí do náboženství. A já se teda přiznám, že my 
jsme to půlku vynechávali... Takže to bylo jediné takové mínusové, co tam bylo, vždycky 
jsme si říkaly „holky, jak to zas napíšem“, když jsme o některých to věděly.“ (Karla)



Závěrečné úvahy

Využití rozhovorů realizovaných kolegy z Akademie věd ČR (Ústav soudobých dějin)

Události kolem roku 1968 už dávná „historie“, citlivější události kolem r. 1989 
(1989=razantnější změna?).

„Mlčení“ o 1968 = velmi nepříjemný zážitek lidsky i profesně?



Výzvy pro dějiny pedagogiky

Kombinace orální historie s analýzou pramenů osobní povahy i pracovních materiálů –
získání nových poznatků

Pomoc pro pochopení transformace školství v 90. letech 20. st.

Metoda orální historie využitelná pro dějiny pedagogiky jako vědy, pro specifická 
témata (vznik alternativních škol, ICT do škol, témata z oblasti sociální pedagogiky aj.)
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