
Posudek na diplomovou práci Bc. Tomáše Vančury Historie a současnost chatové osady Jivák

Hned úvodem posudku bych rád uvedl, že na tuto diplomovou práci kladu větší nároky než bývá nyní 

zvykem. Důvodem není moje předpojatost vůči autorovi, ale spíše opak – považuji ho za velmi 

talentovaného badatele, který má potenciál vytvářet skutečně špičkové práce schopné publikace. To 

ostatně podle mého názoru potvrzuje i tato diplomová práce, přestože zejména v některých pasážích 

je bolestně vidět chvat, s nímž autor text dokončoval. Vedl mimo jiné k vpisování dodatečných 

odstavců narušujících původní text, k opakování již řečeného (protože si autor již patrně 

nepamatoval, že informaci již sdělil o pár odstavců dříve – srov. např. opakované zdůraznění 

meziválečné levicové orientace značné části trampů) a k celkově chaotickému dojmu z některých 

pasáží. 

Vyskytují se i stylisticky chatrné vazby (například hodnocení „vcelku stěžejní“ na s. 8, na s. 11 o 

kronice osady Jivák „mi bylo umožněno nahlédnout ze strany bývalého šerifa Rudolfa ,,Megiho“ 

Švarce“, bývalá šerifka se „dodnes dostává ze strany osadníků velké úctě“ – s. 21), špatně 

srozumitelné věty (jak třeba chápat větu ze s. 8: „Zkoumáním fenoménu turistického ruchu na místa 

druhého bydlení můžeme zjistit, jaké byly kupříkladu nálady v (nejen) normalizační společnosti“?, ve 

větě ze s. 58 „Souhrnně lze konstatovat, že sedmdesátá a zejména osmdesátá léta žila ze sportovního

hlediska zřejmě asi nejaktivněji v celé své dlouholeté historii.“ Zřetelně chybí podmět) a některé 

zbytečné překlepy, které by mohly být při řádné redakci bez problémů odstraněny (jako příklad – 

autor opakovaně cituje POHUNEK, Jan. Konflikty českého tramping místo správného trampingu).  

Upozorňuji také na jeden jev vyskytující se i v dalších diplomových či seminárních prací – zbytečné 

psaní velkých písmen u přídavných jmen – např. Německé obyvatelstvo (srov. s. 30). Složité je 

používání termínu Střední Čechy v době, kdy žádný Středočeský kraj neexistoval (srov. s. 33). Také 

bych podotkl, že pštros emu nebo wapiti není důvod psát s velkými písmeny na začátku. Přitom jinak 

je práce na poměrně slušné jazykové úrovni a zejména některým kapitolám nechybí čtivost.

Autor podle mého názoru velmi dobře pracuje s metodou orální historie a klade si otázky, které jsou 

pro zvolená metodologický postup velmi vhodné. Zároveň oceňuji jeho ochotu pracovat i s dalšími 

prameny, včetně pramenů archivních (i když archiv v tomto ohledu neposkytl příliš mnoho 

informací). Pouze se domnívám, že autor měl ověřit, zda se v pamětech operního pěvce Eduarda 

Hakena skutečně objevuje tvrzení, že jeho vystoupení na Jiváku mělo mimořádnou úroveň (srov. 

pasáž z rozhovoru s Miroslavem Horákem na s. 68). Je také škoda, že nebyly důkladně propátrány 

materiály příslušného MNV – dá se tak jen těžko odhadnout jakou reálnou pozici měl v určité době 

osadní výbor v celé realitě dobové územní správy. Jde především o otázku, zda byl přes svou 

neformálnost partnerem pro oficiální jednání.

Je také škoda, že se autor nepokusil o nějakou systematičtější sondu do sociálního složení osadníků 

na Jiváku a stranou jeho pozornosti do značné míry zůstaly i otázky spojené s genderem – jistě by 

stálo za výzkum, zda poměrně vysoký podíl žen v osadní radě v určitých obdobích byl „jiváckým“ 

specifikem, nebo zda kopírovalo podobné tendence v jiných chatových osadách. Obecně by bylo 

žádoucí komparovat situaci na Jiváku s jinými podobnými chatovými osadami, ale uznávám, že to by 

již patřilo spíše na úroveň disertace. 

Je také škoda, že autor nemohl pracovat s připravovanými a dosud nevydanými dějinami trampingu 

od autorského kolektivu, v nichž je Jivák opakovaně zmiňován právě v kontextu zdejší bohaté 

umělecké a sportovní činnosti. Právě pasáž o sportovních klání a o divadelních a hudebních 

představeních by si zasloužila ještě důkladnější zpracování snad i za většího využití regionálního tisku,

kde pochopitelně musely jednotlivé akce vzbuzovat značnou pozornost a ohlasy.



Právě chvat při psaní zavinil podle mého názoru i některá nepřesná nebo zkratkovitá tvrzení. Např. 

mlýn asi nejde jako celek považovat jen za hospodářské stavení (srov. s. 23). Upřesnění by si 

vyžadovalo i tvrzení, že lze za „první objekty sloužící k rekreaci a odpočinku považovat středověké 

královské rezidence“ (s. 25)  – to samozřejmě neplatí pro sídelní rezidence typu Pražského hradu. 

Navíc středověké dvory často nedokonale rozlišovaly prostor volného a pracovního času. Panovník 

běžně úřadoval i např. z loveckých zámečků. Mladí lidé z vesnice se nestěhovali zdaleka jen do 

„podnikových bytů“, jak by se zdálo ze s. 27. Sporné je také tvrzení ze s. 33, že rybaření bylo (stejně 

jako myslivost) „mimořádně finančně náročné“ – za 1. republiky se jednalo o zálibu dostupnou i 

příslušníkům nižší střední třídy. Nevím také, zda je vhodné hovořit o „osvobozování chataření od 

trampingu“ – myslím, že výraz emancipace by v tomto případě byl vhodnější, i když je obsahově dosti 

podobný. Polemizovat by se jistě dalo i s tvrzením, ze s. 37, že „Omezení, která trampy v této době 

ovlivňovala a znesnadňovala jim jejich činnost, nebyla zaměřena přímo proti hnutí jako takovému 

jako například u skautingu, ale byla součástí obecných projevů nacistického totalitního režimu a 

válečné situace.“ Zde by rozhodně pomohly již zmíněné připravované dějiny trampingu, kde je 

politika protektorátních úřadů vůči trampům velmi detailně analyzována. Větší pozornost by si 

zasloužil vztah politické moci k trampingu po roce 1948 a zejména motivace pro jeho potlačování, 

které autor popisuje ne zcela přesvědčivě. Názor, že „Nový režim dával čím dál zřetelněji najevo, že 

trampování je pro něj aktivita nežádoucí.“ (s. 38) Působí trochu zvláštně – naopak zejména od druhé 

poloviny padesátých let se začaly objevovat náznaky zmírnění negativního postoje zejména ze strany 

politické moci a správy (nikoli ze strany represivní moci, která byla v druhé polovině padesátých let a 

začátkem následujícího desetiletí patrně nejaktivnější v akcích proti trampům). Nejtvrdší politické 

odsouzení trampingu je naopak spojené s budovatelskou stalinskou érou.  Na straně 39 autor slibuje 

tři podoby trampingu, ale nakonec popíše pouze jedinou. Naprosto nejasná mi zůstává otázka 

„jugoslávských“ vojáků v době nacistické okupace – pravděpodobně se jedná o chorvatské ustašovce,

ty ale rozhodně nelze považovat za „jugoslávské“ vojsko (srov. s. 45–46). Spíše dotaz – skutečně 

osada dostala na úpravy přírodního divadla pouze 500 korun? A kdo přesně byl příjemcem dotace? 

Osadní spolek tehdy byl právním subjektem?

Přes výše uvedené výhrady považuji práci Historie a současnost chatové osady Jivák za zdařilou 

případovou studii a jako diplomovou práci ji v případě úspěšné obhajoby doporučuji hodnotit 

stupněm výborně. Po úpravách bych doporučil její publikování, např. v časopise Studie a zprávy. 

Historický sborník pražského okolí. Tento časopis nově publikuje i příspěvky teritoriálně situované do 

bývalého okresu Nymburk.
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