
Posudek na disertační práci Mgr. Petry Schindler – Wisten: Společenské aspekty 
chalupářské subkultury v období v období tzv. normalizace. Fakulta humanitních studií  
 Univerzita Karlova v Praze. 
 
 Autorka disertační práce se na základě kvalitativního výzkumu, v tomto případě 
pomocí metody orální historie, rozhodla zmapovat, analyzovat a posléze i interpretovat 
problematiku tzv. chalupářské subkultury se zřetelem na každodenní život občanů v tehdejším 
Československu. Kromě hlavního sledovaného období (1969 – 1989) svůj pohled rozšířila i 
na další dekády před tzv. normalizací a rovněž po roce 1989. Ač nebylo záměrem této 
disertační práce rozšířit teoretické, resp. praktické využití orální historie, přispěla autorka 
zajímavými postřehy  ke sledovanému tématu nejen z pohledu soudobých dějin, orální 
historie, ale i z antropologické perspektivy. Za velký klad hodnotím samotný výběr tématu. 
Jedná se o sice téma velmi frekventované (žurnalistika, literatura, film atd.), avšak jeho 
problematika je snad nejvíce nazírána černobílou a paušální optikou kořenící v raných 
devadesátých letech (kdy jedno klišé střídalo druhé, kdy se ironicky hovořilo o národu 
chalupářů, národu zlomených lidí realizujících se pouze na rekreačních chalupách apod.). 
Zároveň ale tato problematika nebyla dosud z historického hlediska, v tomto rozsahu a s 
užitím dané metody zmapována. Resp. až autorka se ve své disertační práci zabývá podle 
mého názoru skutečně důležitými otázkami, otázkami přibližujícími rozdílné motivace 
v životě spoluobčanů, tzv. chalupářské subkultury. 
 Předložený text Petry Schindler – Wisten je logicky členěn. V první části své 
disertační práce seznamuje čtenáře s metodou orální historie, kdy vychází z širokého 
teoretického a metodologického základu (viz i citovaná literatura). Autorka zde komparuje 
získané poznatky z domácí i cizojazyčné literatury. Navíc přináší i vlastní hodnotící soudy, 
nejen k vlastní metodě, ale i jejímu využití na poli antropologie.  Podle dnes již klasických 
schémat pak autorka pokračuje v popisu terénního výzkumu (tazatel, narátor, výběr narátorů, 
okruh otázek ad.).   
 Následující kapitola se zaměřuje na popis vývoje chalupaře se zajímavými exkurzy do 
změny zemědělské výroby (60. a 70. léta), zkrácení pracovního týdne či rozvoji 
automobilismu. V této kapitole Petra Schindler – Wisten rovněž hojně využívá archivních 
pramenů a statistických údajů.  
 Velmi inspirativní je část disertační práce, kde autorka seznamuje čtenáře 
s praktickými výsledky výzkumu, např. Motivace a důvody chalupaření, kde naznačuje a 
rozebírá kromě již notoricky opakovaného „úniku do soukromí“ rovněž další možné motivy 
(výhodná investice, únik z města, rekreace s dětmi, změna a útočiště, seberealizace). 
 Další zařazená kapitola rozebírá nejen rozdíl mezi chalupařením a chatařením obecně, 
ale především v perspektivě oslovených narátorů s ohledem na praktikovaný životní styl. 
 Kapitola Město vs. venkov pak rozšiřuje pohled historika o hlediska etnologická či 
folkloristická, za přínosné považuji jakousi hlubší sondu autorky do chalupářovy duše (např. 
autorkou popsanou „prostorovou schizofrenii“, resp. vlastní identifikace s tímto druhým 
bydlením), včetně mezilidských a urbanistických vztahů.  Zajímavé postřehy, které oponent 
s autorkou interpretuje ve shodě je rozpor mezi stesky chalupářů nad množstvím práce, resp. 
nedostatkem času a svobodným rozhodnutím chalupu podřídit se všemu, co k tomu patří. 
Ukazuje se tak, spíše latentní pocit hrdosti nad chalupou, kterou jsem si „vlastníma rukama 



vybudoval/a, a pocitem být za moje odříkání litován. V této souvislosti by mě zajímalo, kolik 
narátorů se podobně v rozhovorech vyjádřilo? Zároveň by mě zajímala míra času, který 
narátoři věnovali popisu práce na chalupě, zlepšovákům, zahrádce atp., a rovněž míra 
otevřenosti narátorů popisujících shánění nedostatkového zboží.  
 Za stěžejní část práce považuji kapitolu nazvanou Volný čas – chalupaření jako životní 
styl.  Při čtení jednotlivých kapitol jsem si jasně uvědomil míru profesionality badatelky a 
zároveň tolik potřebné lidskosti, pochopení a vcítění se do života druhých. Jde zároveň o 
důležitou zpětnou vazbu, totiž formování otázek sobě samým (to je zcela jistě přidaná 
hodnota pro nás všechny, kteří orální historii ve své praxi aplikujeme).  
 K disertační práci bych měl jen několik formálních připomínek, které vyplývají 
víceméně z časové zaneprázdněnosti a blížícího se termínu odevzdání práce. Autorka 
několikrát v textu přechází z 1. osoby jednotného čísla do tzv. plurálu majesticus. Rovněž 
bych byl v některých případech pro jiné členění subkapitol, především v kapitole „Vývoj 
chalupaření“. Kapitolu komparaci se zahraničím bych zařadil do první kapitoly, kde se 
autorka zabývá chalupařením u nás. Komparace na tomto místě se přímo nabízí a čtenáři by to 
umožnilo uvědomit si, že druhé bydlení nebylo v Evropě rozšířené a pokud si lidé rekreační 
bydlení pořídili, jednalo se především o střední vyšší vrstvy a známku luxusu. Tato poznámka 
je důležitá především v kontextu s otázkou, kdy se snažíme porozumět, jak se minulý režim 
snažil zajistit některým vrstvám smysluplný život a přitom je zároveň „odvádět“ od problémů 
politických či obecně společenských. 
 V kapitole věnující se chalupářské subkultuře po roce 1989 přispívá P. Schindler – 
Wisten podle mého názoru k vyvrácení široce vžitého mýtu, že chalupaření suplovalo aktivitu 
lidí, kterou jim autoritářský režim neumožnil. Abych se nedopustil stejného černobílého 
vidění, musím konstatovat, že má tento výrok v mnoha případech své opodstatnění, na straně 
druhé však neplatí paušálně, neklesající obliba chat a chalup po roce 1989 to jednoznačně 
dokazuje.  Zajímalo by mě v této souvislosti, jak vidí tento obecnější problém sama autorka? 
 Autorka v závěru uvádí, že ji nešlo o rovnoměrné prozkoumání všech regionů a 
„snažit se nějakou generalizaci fenoménu chalupaření“. Domnívám se stejně jako autorka, že 
by výzkum ve více regionech nevedl k jinému výsledku. 
 Závěrem bych s potěšením uvedl, že práci Petry Schindler - Wisten pokládám z výše 
uvedených důvodů za vysoce kvalitní a původní práci a plně ji doporučuji k obhajobě v jejím 
doktorském řízení Fakultě humanitních studií UK v Praze. Disertační práci Petry Schindler – 
Wisten bychom rádi vydali v edici COH ÚSD Hlasy minulosti. 
 
 
 
V Praze, dne 25. 5. 2010   doc. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 


