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Předmětem disertační práce je analýza chalupářské subkultury, její vývoj a rozšíření v období 

tzv. normalizace, se zvláštním zřetelem na její vliv na každodenní život občanů v tehdejším 

Československu. 

Autorka definuje chalupaření jako všechny aktivity odehrávající se ve venkovském objektu, 

který původně nebyl postaven pro rekreační účely. Východiskem práce je výzkum založený 

na metodě orální historie, konkrétně na 30 rozhovorech realizovaných s chalupáři pro účely 

této práce. Těžiště projektu spočívá nejen ve sběru rozhovorů s chalupáři z vybraných lokalit, 

ale především v další analýze a interpretaci těchto rozhovorů a následné konfrontaci 

s ostatními písemnými prameny. 

Práce se věnuje historickému vývoji chalupaření od 19. století po současnost, přičemž období 

tzv. normalizace patří největší pozornost. Důležitým bodem je hledání důvodů a motivací, 

které přispěly k rozvoji a oblibě chalupaření. Kromě chalupaření je u nás oblíbená ještě další 

forma rekreace – chataření. Výzkum potvrdil skutečnost, že chalupaření a chataření jsou sice 

dvě odlišné formy tzv. druhého bydlení, ale v některých aspektech se překrývají. 

Chalupaření je charakteristické specifickým trávením volného času, kdy rodina využívá 

objekt druhého bydlení po většinu víkendů a dovolených a mnohdy tak žije jakousi 

„prostorovou schizofrenií“. 

Zajímavá je problematika vlivu chalupářského hnutí na zachování tradiční stavební kultury 

vesnice. V této souvislosti se autorka soustředí na otázku seberealizace, která byla 

dominujícím prvkem chalupaření a dotkne se také problematiky nedostatku zboží a služeb v 

období tzv. normalizace. 

Chalupaření je typický český fenomén, což ale neznamená, že ve světě neexistují podobné 

formy tzv. druhého bydlení. Určitý rozdíl je patrný v míře sociální exkluzivity, protože u nás 

si chatu či chalupu mohl dovolit v podstatě každý občan, zatímco v zahraničí se druhé bydlení 

často spojuje s vysokými finančními náklady. 

Z výzkumu vyplývá, že normalizace nezapříčinila vznik chalupaření, dala mu však specifické 

zabarvení. Chalupy nebyly chápany pouze jako rekreační obydlí, ale jako skutečný druhý 

domov, jako místo kde se schází celá rodina. Chalupaření se stalo svérázným jevem, který 

v menší či větší míře spoluutvářel i měnil charakter krajiny, kulturu bydlení a také sociální 

jednání městských lidí. 


