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 Jak je zřejmé i z přiložených materiálů, předkládaná disertační práce Petry Schindler-
Wisten je zúročením mnohaletého badatelského úsilí na poli orální historie, mezi jejíž české 
průkopnice autorka bezesporu patří. Je tomu tak nejen vzhledem k badatelskému zaměření 
v rámci svých magisterských a doktorských studií na FHS UK (od. r. 1999), ale také díky 
aktivní badatelské a organizační činnosti a zaměstnání v Centru orální historie ÚSD AV ČR 
(od r. 2002) a v návaznosti na to také v rámci zastřešující České asociace orální historie (od r. 
2007). Při svých náročných povinnostech pracovních i mimopracovních dokázala autorka 
nakonec vše dovést do podoby posuzované disertační práce. 
 Ta se týká velice zajímavého a mnohokrát skloňovaného fenoménu chalupářství, který 
bývá v rámci populárních klišé často považován za jeden z hlavních znaků „útěku do 
soukromí“ v období tzv. normalizace. Zmiňovaná disertace je jedním z věcných a 
systematicky zpracovaných příspěvků polemizujících s těmito zažitými a po léta 
utvrzovanými stereotypy (zejména ze stran médií a kinematografie, ale např. i díky některým 
historikům). 
 Je třeba kvitovat, že Petra Schindler pojala zpracování vybraného tématu velmi 
komplexně a v širokém interdisciplinárním duchu. Práce těžící z kvalitativních přístupů se tak 
nachází na pomezí takových oborů jako antropologie, historie, etnologie, sociologie nebo 
dějiny architektury. V jistých fázích je možné konstatovat, že se velmi blíží výstupům dnes 
velmi populárních (zejména v anglosaském prostředí) tzv. „volnočasových studií“ (leisure 
studies). Metodologicky je pak tato vypracované dílo zakotveno především v prvních třech 
výše zmiňovaných disciplínách a to včetně pořadí. 
 Pramennou základu tvoří především rozhovory získané za pomoci orální historie (cca 
30 rozhovorů), které autorka sama a posléze její badatelský tým pořídili v rámci grantu 
poskytnutého GA AV ČR. I v tomto ohledu je možné práci kvitovat jako jeden z jeho 
nejvýznačnějších publikačních výstupů. Kromě těchto zdrojů autorka pracuje také s dalšími 
prameny, jako jsou např. dobová periodika (např. časopis Chatař). Vzhledem k tomu, že k této 
části práce nelze míst žádných výhrad, neboť je zpracována v souladu se všemi domácími i 
mezinárodními standarty, do diskuze bych si dovolil položit otázku na motivaci narátorů pro 
jejich přání zůstat v anonymitě (neboť v práci samotné je odkazováno na adresné i 
anonymizované rozhovory současně). 
 Práce dostala do vínku velmi promyšlenou strukturu postihující zkoumaný fenomén 
hned z několik úhlů pohledu, které jsou podle mínění autorky zásadní. Jedná se o témata jako 
vývoj chalupaření na pozadí doby, typologie motivací jednotlivých chalupářů k jejich konání, 
rozdíl mezi chataři a chalupáří, utváření amalgámu mezilidských a sociálních vztahů na ose 
město – venkov, chalupaření jako životní styl, rekonstrukce chalup jako objektů lidové 
architektury, komparace chalupářského fenoménu se zahraničím a konečně exkurz do 
polistopadových reálií. Že se jedná o klíčová témata, nelze než dát autorce za pravdu. Snad 
jen by stálo za úvahu pouze „přemístění“ některých kapitol v pořadí (např. komparace se 
zahraničím do popředí práce) pro lepší přehlednost a zdůraznění českých specifik 
chalupářského fenoménu. To že je však kapitola umístěna tam, kde je, je součástí myšlenkové 
konstrukce práce a i v této kompozici nepůsobí nekomplementárním dojmem. Nyní blíže 
k charakteru jednotlivých kapitol. 



 Za velmi cenný považuji srozumitelný přehled dějin „druhého bydlení“ od 19. století 
až na práh současnosti a to včetně nejvýznamnějších limitů či naopak stimulů (politické 
aspekty doby, zkrácení pracovního týdne, rozvoj osobní dopravy, především pak 
automobilismu, omezené možnosti cestování do zahraničí apod.) a také utvoření částečně 
původní periodizace. Zejména v souvislosti s expanzí „civilizace“ a „konzumní kultury“ i 
zemích východního bloku mě napadá malý dotaz, zdali se mezi narátory našel někdo, kdo by 
se při chalupaření obešel bez vlastního automobilu, nebo zdali platí nepsaná rovnice chalupář 
= řidič–vlastník motorového vozidla. Dále mě pak napadá otázka, jak se chalupáři stavěli 
k zahraničnímu cestování, jak byl široký jejich „zahraniční horizont“ a jak vnímali cesty do 
zahraničí (zdali vůbec cestovali apod.) Tento fakt podle mého názoru nabývá na významu, jak 
autorka poukazuje v poslední kapitole, kde zkoumá vývoj u nás po roce 1989 mj. v souvislosti 
se „zaplňováním cestovního deficitu“ s  mnohými předpokládaným úpadkem chatařských a 
chalupářských aktivit. 

V následující kapitole je velice střízlivě, vyčerpávajícím způsobem a přitom elegantně 
nastíněna geneze utváření subkultury chalupářů a motivace k jejich konání. Právě zde autorka 
poprvé do značné míry demytizuje vžité klišé o chalupaření jako „útěku od politiky“ a 
poukazuje na další, z mého pohledu mnohem prozaičtější a dlouhodobější trendy (snaha opět 
„navrátit se k přírodě“, investice do nemovitostí apod.) 
 Za velmi důležitou kapitolu pro celkové pochopení tématu je možné považovat snahu 
o typologii dvou „soupeřících“ skupin obyvatel pronikajících do „venkovských“ sfér, 
především pak za účelem rekreace, tj. chatařů a chalupářů. Ti totiž bývají často méně 
zasvěcenými pisateli i debatéry směšováni dohromady a jak velmi trefně a citlivě poukazuje 
autorka, dosti neoprávněně. Mezi nimi lze spatřovat stejnou podobnost jako mezi brankářem a 
útočníkem v kopané – laikovi se zdá, že oba se pohybují na témže hřišti a jejich cílem je 
pouze míč, zasvěcenci je zřejmé, v detailnějším pohledu se ovšem liší charakter jejich 
pohybu, herní činnost, postavení na hřišti, stejně tak i vzájemné (herní a někdy i mezilidské) 
vztahy, které jsou naprosto odlišné. Opět se zde nabízí otázka, zdali by nestálo za výzkum 
stejným způsobem zmapovat v budoucnu skupinu chatařů, aby byl minimálně vzájemný 
„obraz druhého“, jemuž je též autorkou věnována pozornost, kompletní. 
 Na tezi o „útěku z civilizace“ a „návratu k přírodě“ navazuje další, podle mého názoru 
nejcennější kapitola s názvem Město vs. Venkov. Zde jsou charakterizovány a typologizovány 
vztahy nově příchozích chalupářů (a dílem chatařů), jejich vzájemné vztahy k místním 
obyvatelům i mezi sebou samými. Opět z jiného úhlu pohledu je zde tak rozkryto také 
utváření a fungování chalupářské komunity bez ohledu na region (a fakticky i konkrétní 
dějinná léta). Za fascinující zjištění je možné považovat zejména fenomén až neuvěřitelně 
demokratizujícího potenciálu chalupářství, lidské činnost, při níž jsou „městští“ lidé různých 
generací, profesí, původu i názorového přesvědčení postaveni před úkol opravit a udržovat 
venkovské stavení. Jak autorka ukazuje, tento jednoduchý axiom se do značné míry promítá i 
do fungování vztahů dovnitř této specifické komunity. Zde následně vznikají nové sociální a 
mezilidské vazby expandující samozřejmě i do vztahu k místnímu „venkovskému“ okolí s níž 
záhy tvoří více či méně spojitý celek.; Opět mě napadá otázka, do jaké míry se „akulturace“ 
chalupářů projevila i na životě komunity místních usedlíků. Je v této souvislosti možné nalézt 
případy, kdy byli narátoři jakýmisi prostředníky mezi Městem a Venkovem a plnili zde jistou 
roli „šiřitelů civilizace“ či se chápali jako „osvícení strážci tradiční kultury a hodnot 
Venkova“. Dá se vůbec něco takového vysledovat a jaký je mezi těmito protichůdnými trendy 
poměr? 

Následná kapitola má velmi blízko s k oněm „volnočasovým studiím“, které zde stojí 
v centru pozornosti. Jedná se v podstatě o jakousi skicu z „dějin chalupářské každodennosti“, 
v nichž je na základě analýzy rozhovorů velmi trefně popsán „chalupářův rok“ v kombinaci 
s jeho „biorytmy“. V této části práce autorka opět velmi výstižně poukazuje na fakt, ze onen 



pojem „volnočasové aktivity“ u chalupářů v praxi spíše přecházel do polohy „pracovní 
aktivity jiného druhu“. Zde bych se dotázal, zdali se autorka setkala s konkrétním případem 
chalupáře, který by se svým zaměřením a životním stylem blížil spíše k „chatařské mentalitě“ 
(tj. na chalupě se věnoval opravdu klasické rekreaci a nikoliv „druhé práci“…). 

Kapitola osmá v pořadí je stručným exkurzem do problematiky architektury chalup 
v návaznosti na jejich rekonstrukce, kde jako ústřední motto by mohlo znít krátké souvětí 
„Zachovat či nezachovat?“ Z pohledu historika a k povděku generací budoucích se dle 
autorky drtivá většina chalupářů činila spíše v „zachovávaní“ a to často za cenu značných 
obětí (vyčtených v nezměrných hektolitrerch potu, občasných proudů slz a naštěstí pouze 
ojedinělých krůpějí krve). 
 S kapitolou předposlední je nutno ocenit a vyzdvihnout také snahu pojednat o tématu 
s přesahem mimo českou problematiku v rámci letmé komparace se zahraničím, což se jeví 
jako klíčové při pojednání o myšlence, že Češi (a Češky) jsou národem chalupářů (a chatařů). 
Exkurz by zajisté snesl větší prohloubení, nicméně pro tento formát práce se jeví jako 
dostačující a může být návdavkem do budoucna. Právě zasazení do zahraničního kontextu se 
jeví jako nezbytné, neboť jen je možné uchopit a chápat chalupářství v komplexní podobě 
stejně jako další fenomény doposud studované spíše odděleně od mezinárodní komparace 
(např. cestování). Proto se v souvislosti s obdobím normalizace a s existencí čs.státu se takřka 
nabízí provokativní otázka: „A co Slováci?. Jací ti se vlastně chovali ve vztahu k tomuto 
„chatařsko.-chalupářskému“ fenoménu?“ I to by mohlo být jedno z dalších východisek do 
budoucího bádání. 
 Po formální stránce nese dílo odpovídají kvality formátu disertační práce, což je navíc 
umocněno množstvím obrazových příloh a také přepisů rozhovorů. 

Disertační práci Petry Schindler – Wisten považuji za velmi zdařilou, obohacující 
dosavadní stav poznání (nejen) o období tzv. normalizace o mnoho nových poznatků, analýz i 
neotřelých interpretací, vřele jí doporučuji k obhajobě (s hodnocením výborně). 
 
 
 
V Praze, 28. 5. 2010      PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 


