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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Tomáše Vančury. Historie a současnost 
chatové osady Jivák. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2020. 98 s. 
+ přílohy.  

Vedoucí práce: doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. 

 

Záměrem předkládané diplomové práce je zmapovat téměř staletou historii chatové 
osady Jivák ve Středočeském kraji s důrazem na vývoj po roce 1968 a 1989, a to 
prostřednictvím různorodé palety pramenů (kroniky, deníky, archiválie, korespondence), 
včetně polostrukturovaných rozhovorů s místními osadníky, které tvoří základ zejména pro 
empirickou část. Autor si vybral zajímavé a komplexní téma, jež se v jeho pojetí pohybuje na 
hranici několika oborů (historie, etnologie, sociologie, sociální demografie), z nichž 
v heuristické i interpretační rovině (zřejmě vlivem předcházejícího studia) jasně dominuje 
etnografický/etnologický přístup. Předkládaná práce má klasickou strukturu – 
metodologickou, kontextuální (historie, teorie) a empirickou část (samotný výzkum). Ocenit 
je třeba skutečnost, že autor nejen v úvodu stanovuje výzkumné otázky a hypotézy, ale 
v závěru se na ně také skutečně snaží nabídnout odpovědi, což stále ještě (bohužel) není u 
diplomových prací samozřejmým standardem. 

 Metodologická část práce je poněkud rozporuplná a zasloužila by podle mého názoru 
(v návaznosti na následující vydařenou empirickou část) zásadní přepracování. Zejména bych 
doporučoval vypustit z dnešního pohledu již zcela zbytečné pasáže o vývoji a etablování 
orální historie, obdobně jako filosoficky laděné pojednání o etických zásadách výzkumu. 
Obecně mi celá metodologie přijde příliš obecná, naopak postrádám podrobnější informace 
(badatelskou reflexivitu) o rozsáhlém terénním výzkumu, který diplomant realizoval. V práci 
např. zcela absentují jakékoliv informace o výzkumném vzorku. Dočteme se sice, že vzorek 
byl genderově vyvážený a rovnoměrně pokrývá jednotlivé generace osadníků (roč. nar. mezi 
lety 1945–1986), ale to je všechno. Počet rozhovorů (19) je zmíněn pouze v jedné poznámce 
pod čarou a počet respondentů výzkumu (19 z toho 11 žen a 8 mužů) si musí čtenář dopočítat 
sám ze závěrečného přehledu použitých pramenů. Součástí měla být přehledová tabulka, která 
by čtenáři osvětlila sociální původ, vzdělání, generační příslušnost a další podstatné 
charakteristiky (přímo či nepřímo) ovlivňující výpovědi respondentů. Obdobně v podkapitole 
věnované etice bych očekával spíše praktické postřehy ohledně aplikované a procedurální 
etiky (slovo informovaný souhlas se v práci nevyskytuje ani jednou, což je s podivem už 
proto, že nikdo z respondentů nepožádal o anonymizaci). Projevili informátoři přání práci si 
po napsání či obhájení přečíst? Jakou zpětnou vazbu (v kontextu konceptu sdílené autority) 
lze očekávat? 

Následuje teoretická či historická část, která je kontextuální povahy. Fenomén druhého 
bydlení považuji za dobře uchopený, nicméně opět jde o pojednání možná až zbytečně 
obšírné. Historicko-demografický vývoj je pak adekvátní zavedeným etnografickým 
postupům, tj. převažují pozitivisticky laděná fakta na chronologické ose, přičemž úryvky 
z rozhovorů zde hrají roli ilustrativních doplňků. Autor přechází k používání rozhovorů v 
textu bez předchozího metodologického komentáře, což by mělo být také ošetřeno alespoň 
poznámkou pod čarou. 

Za velmi dobře zvládnutou považuji empirickou část (a to zejména od s. 75 dále, tj. od 
kap. 4.3.4.), v níž se autor věnuje dílčím sub-tématům, která již interpretuje převážně na 
základě pořízených rozhovorů (na rozdíl od předcházejících částí, v nichž pracuje především 
s literaturou a archivními prameny). Některá z témat jsou nepochybně nosná a zasloužila by 
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hlubší propracování (vývoj chataření, mezilidské vztahy, správa osady), zatímco jiná bych 
z analýzy pro jejich ,,povrchnost“ (resp. pravděpodobně nedostatek relevantních informací 
v rozhovorech) spíše vypustil (volný čas, vztahy osadníků s okolím). Právě v tomto ohledu by 
práce zásadním způsobem získala na kvalitě, pokud by diplomant více pracoval 
s charakteristikou výzkumného vzorku, která by umožnila některé narativy problematizovat, 
případně rozkrýt (,,skutečné“) motivace jednotlivých aktérů (viz např. náhodné zjištění na s. 
84 o demografickém faktoru a jeho vlivu na pocit společenské izolovanosti respondentů v 
osadě), a to zejména v rovině mezigeneračního srovnání. 

Za nejzdařilejší pasáž nicméně považuji samotný závěr práce, v němž autor nabízí 
odpovědi na v úvodu stanovené výzkumné otázky. Za sympatickou považuji především snahu 
,,rozbít“ zavedené klišé o chatové osadě jako ,,ostrůvku svobody“ – místu úniku před 
všudypřítomným politickým dohledem v období socialismu. Naopak, obdobně jako v případě 
závěrů mnoha výzkumů o trampské subkultuře se zde jako klíčová jeví snaha ,,utéct“ před 
městským životem do přírody (nejde o útěk ke ,,svobodě“, ale spíše ke ,,klidu“). Obdobně je 
,,bořeno“ i další klišé, a sice o ,,kolektivním“ a ,,spokojeném“ životě v osadě před rokem 
1989 oproti současnosti. Jak autor, i když ne zcela explicitně ukazuje, změna není důsledkem 
politického režimu ani vyloženě ,,negativním“ intencionálním přístupem nové generace 
osadníků ke sportu či kolektivním aktivitám; klíčový vliv zde od 90. let sehrává plíživý nástup 
,,tekuté modernity“. Autor tak formou případové regionální (mikrohistorické) studie na více 
než 90leté existenci chatové osady velmi dobře ilustruje přechod od ,,tradičního“ k 
,,modernímu“ a identifikuje tak základní společenské změny, jejich vývoj i tempo (viz např. 
současná snaha o trvale udržitelný rozvoj, implementace nových principů řízení či 
obnovování některých kolektivních aktivit z dřívějšího období), včetně generační obměny. 

Po formální stránce nemám k předkládané práci žádné podstatné výhrady. Ocenit lze 
obrazovou přílohu, z níž vyniká zejména srovnání jednotlivých architektonických prvků chat, 
které by samo o sobě jistě vydalo na samostatnou etnografickou studii.  

I přes některé výše uvedené nedostatky (spíše metodologického rázu) tak předkládaná 
diplomová práce podle mého názoru splňuje všechny standardní požadavky. Autor prokázal, 
že je schopen samostatně pracovat v terénu (realizovat rozsáhlý orálně-historický výzkum), 
sebrat a utřídit značnou část různorodých pramenů, zasadit je do příslušného historického 
kontextu, podrobit kritické analýze a následně je také interpretovat. 

Diplomovou práci Tomáše Vančury proto doporučuji k obhajobě a navrhuji její 
hodnocení známkou 1 (,,výborně“). Současně dávám ke zvážení, zda vybrané pasáže a 
zejména pak závěry po dílčím přepracování (zejména v metodologické rovině) nepublikovat 
v některém z odborných etnologických periodik, kde si nepochybně najdou své čtenáře a 
čtenářky.  

 

V Praze, dne 3. 9. 2020       

 

 

 

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. 


