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           Oponentský posudek na disertaci 
mgr. Filipa Pospíšila  

  Kampaň proti vlasatc ům v komunistickém Československu  
 

Jak naznačuje název disertační práce mgr. Filipa Pospíšila Kampaň 

proti vlasatcům v komunistickém Československu, jejím těžištěm má být 

zpracování organizované kampaně Veřejné bezpečnosti z roku 1966 proti tzv. 

vlasatcům, a to na základě jednak většinou původních archivních materiálů, 

jednak výpovědí pamětníků. Vstupní hypotéza práce je ovšem formulována 

poněkud povšechně a hodnotícím způsobem, a pro čtenáře se hned v úvodu 

klade otázka, zda tak celý problém není zúžen jen na jednu svoji – jistě 

zajímavou a důležitou, nicméně jednostrannou - dimenzi,  jejímž jádrem byl – 

obecně řečeno – zápas o vliv nad vkusem a módou‚ (str. 6), případně, že se ... 

vedení KSČ vyhlášením kampaně (se) pokoušelo získat společenskou podporu 

odkazováním na hodnoty maloměšťácké společnosti. Nonkonformita v oblečení 

či zjevu byla značnou částí společnosti považována za cizí jak v kodexu 

oblékání a chování popřevratovému, tak i tomu, který platil ve společnosti 

před rokem  1948 ...(5). 

Tím nutně do pozadí ustoupily některé obecnější možnosti kulturně 

sociologického přístupu, a také biografické a generačně sociologické analýzy. 

Pokud jde o to první, o přístupy kulturně sociologické, autor sice v úvodu 

zmiňuje povšechně Georga Simmela, ale dále se v práci s jeho snahou vyložit 

mechanismy proměn módy v oblékání a kultuře, analyticky nezabývá. Jinak by 

totiž nemohl přehlédnout, že fenomén módy v nejrůznějších oblastech, včetně 

hudební, a jejích proměn se od Simmelových dob stal předmětem řady 

systematických výzkumů a reflexí (König, Bourdieu, Lipovetsky a další)  

Teoreticko - metodologické zakotvení práce je vůbec zvláštním 
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problémem, a pokud se dá nějak rekonstruovat, pak jako kombinace 

narativně-deskriptivního přístupu s implicitním hodnocením. Sociální a kulturní 

kontextování svým důrazem na hudbu možná zastírá některé jiné motivy, 

třeba výtvarné nebo literární (Ferlinghetti, Ginsberg, Corso), na některé 

z nichž poukazují respondenti rozhovorů. Na druhé straně nebylo objasněno, 

jak se má připojeným přepisům rozhovorů rozumět, podle jakého klíče byli 

respondenti vybráni (proč např. chybí rozhovor s reprezentantem první 

squatové komunity „Na Hanselbergu?), proč byla zvolena forma volných 

rozhovorů s otevřenými otázkami, a o čem vlastně rozhovory svědčí. Jejich 

využití v disertaci se zdá nesystematické a dílčí. Že mají pro autora ... 

specifickou a zcela nazastupitelnou hodnotu (str. 4) je třeba ukázat a nikoli 

proklamovat.  

Určitý problém mám se samotným vymezením „vlasatců“ jako určité 

z vnější „konstruované“ sociální skupiny na základě  jejich vnějších znaků 

(móda, provozování hudby, protest – str. 35), menší pozornost se věnuje 

deklarování vlastní „vlasatecké“ intelektuální identity“, jejím obecnějším 

zdrojům a motivům, a také jejich sociální stratifikaci, bez jejíhož ukázání  

zůstávají některé formy života vlasatců nesrozumitelné.  

Nevyužitou zůstala např. sociologická generační analýza – která, 

mimochodem řečeno - se zejména v posledních letech stává klíčovou 

perspektivou výkladu aktivistických hnutí mládeže v 60. letech minulého 

století, a která by umožnila strukturovat silně jednodimenzionálně pojatou a 

spíše s vnějšími znaky pracující vstupní tezi o společném středoevropském 

vzývání Západu. Jde totiž o to, že přinejmenším od I. světové války mají 

generační konflikty podobnou podobu i průběh, a stálo by za to, ukázat, zda 

přece jen neexistují určité shody, skryté pod politickou tematizací problému.  

I když by se zde jednalo vlastně jen o kulturně historické kontextování 

kampaně proti vlasatcům, odkaz na podobné horizonty generační zkušenosti, 

na překvapivou slabost intra-generačních konfliktů ve prospěch konfliktu 

inter-generačního, zvláštní asymetrie ve způsobech distance od stávajícího ve 

stejné věkové kohortě na Východě (vyrovnání se stalinismem a postupující 

distance od „socialismu“) a na Západě (vyrovnání s fašismem a distance od 



 
tel.: (+420+2) 510 80 354, 510 80 202, 510 80 111  e-mail: milos.havelka@fhs.cuni.cz 
fax: (+420+2) 56 10 441 

3 

„kapitalismu“), a zároveň sjednocující protestní význam rock and rollu a big 

beatu i životního způsobu (oblékání, volný čas) - to všechno se mi nezdá 

pochopitelné jen prostřednictvím teze o vzývání Západu. To totiž mělo jak 

svoji protestní a provokační složku, tak také svoji složku konzumní, která byla 

nepochybně šířeji a hlouběji zakořeněná v tehdejší společnosti. Instituce 

Tuzexu se v této souvislosti zdá v mnohém ohledu dokonce předpokladem.  

Velká deskriptivní pozornost, která se přitom v práci věnuje 

středoevropskému srovnání by byla srozumitelná jen v tom případě, kdyby 

bylo ukázáno, že v Polsku a Maďarsku existovaly podobné, archivně 

doložitelné policejní kampaně jako v Československu, jinak působí nadbytečně 

a jen ilustrativně. Zatímco v domácím případě se pracuje s archivními 

materiály bezpečnosti, v  případech Polska a Maďarska jde spíše o ilustrativní 

reprodukci místního mediálního diskurzu, což jenom s druhé strany dokresluje 

metodologickou nevyjasněnost práce. 

Pokud jde o seznam použité literatury, dovedl bych si ho představit širší 

a systematičtější. Ne zcela spokojen mohu být také s výčtem zpracovávaných 

periodik, chybí např. Student a My, (které vznikly v polovině 60. let jako 

výsledek snah o de-institucionalizaci života mládeže a diferenciaci jejich zájmů 

a kde by bylo možné nalézt pokusy o relativizaci hegemoniálního diskurzu), 

nemluvě o univerzitních závodních časopisech, kde se podobným „problémům 

s mládeží“ rovněž věnovala pozornost. Zvláštní roli hrál také časopis Světová 

literatura, který zprostředkovával řadu informací o západní nonkonformní a 

kritické literatuře, na niž se poukazuje v rozhovorech.  

Za hlavní nedostatek práce považuji nejasné teoreticko metodologické 

zakotvení jejích přístupů, které výkladu jinak velice zajímavého, pečlivého, ale 

jen do jisté míry úplného materiálu dává pouze agregativně-deskriptivní a 

nikoli explikativní charakter. Z tohoto důvodu stojí disertace Filipa Pospíšila 

Kampaň proti vlasatcům v komunistickém Československu na spodní hraně 

své hajitelnosti. K obhajobě ji nicméně doporučuji, protože se domnívám, že 

autor může v diskusi  některá svá zjednodušení objasnit. 

 

     Prof. Miloš Havelka, CSc 


