
Oponentský posudek na disertační práci Filipa Pospíšila „Kampaň proti vlasatcům v 

komunistickém Československu“ (FHS UK Praha 2009). 

 

Filip Pospíšil není v historické obci neznámé jméno. Společně s Petrem Blažkem a Petrem 

Laubem v roce 2003 vydal působivou publikaci Lennonova zeď v Praze, která na základě 

historické studie, dokumentů a rozhovorů s pamětníky přibližuje čtenáři jeden z významných 

„ostrůvků svobody“ v normalizační Praze. Pospíšil rovněž zásadním článkem přispěl do knihy 

editora Petra Blažka ... A nepozdvihne meč (Praha 2007) o odpíračích vojenské služby v 

Československu. Velmi významná je také Pospíšilova novinářská činnost; mj. je už pět let 

zástupcem šéfredaktorky kulturního čtrnáctideníku A2. Z uvedených faktů je zřejmé, že Filip 

Pospíšil měl a má všechny předpoklady pro to, aby napsal dobrou, živě podanou a heuristicky 

solidně podloženou disertační práci. 

 V předložené disertaci se Pospíšilovi podařilo všechny zmiňované předpoklady 

naplnit. Za největší klad práce považuji skutečnost, že autor zde průkopnicky otvírá téma, 

které dosud leželo za odborným obzorem ostatních historiků. Domnívám se, že Pospíšil by 

mohl být inspirací pro mnoho kolegů - historiků. A to nejenom kvůli volbě hlavního tématu 

práce, ale i kvůli povedené aplikaci antropologických a sociologických vědních konceptů na 

povýtce historické téma. Pospíšil tyto koncepty vzniklé ve svobodném světě  používá při 

výkladu československých reálií 60. let, a tím problematizuje a někde i přímo vyvrací obvyklý 

interpretační úzus o naprosté odlišnosti a neporovnatelnosti života na obou stranách železné 

opony.      

 „Vlasatci“ tvořili zcela specifickou, ale zato velmi viditelnou sociální skupinu, jež byla 

pro sledované období velmi významným fenoménem. V příběhu této skupiny lze nalézt 

autentický „pel doby“, ono zvláštní a neopakovatelné „cosi“, které dodnes fascinuje a 

okouzluje jak (humanitní) vědce, tak pamětníky i pouhé „laické“ zájemce o 60. léta. Pospíšil 

zjevně patří k podobným lidem, a proto se mu podařilo vytvořit živý text, který komunikuje se 

čtenářem, baví jej a odpovídá mu na všechny otázky, které mohou vyvstat v souvislosti se 

skupinou „vlasatců“. Při psaní mu byla oporou poctivá heuristická práce založená jednak na 

bádání v archivech (především v Archivu bezpečnostních složek), jednak na dokonalém 

využití odborné literatury a dobového tisku (především Mladý svět, Rudé právo, Večerní 

Praha, Student). Tyto „tradiční“ prameny autor obohatil o rozhovory s pamětníky (metoda 

Oral history). Vhodně namíchaný "koktejl" pramenů pak umožňuje čtenáři, aby měl vhled do 

všech pater a dimenzí tématu.  



 Dalším specifickým kladem práce je snaha o komparaci, a to nejenom v poměru Západ 

- Východ, resp. Západ - Československo, ale také mezi středoevropskými zeměmi sovětského 

bloku navzájem (východní Německo, Československo, Maďarsko a Polsko). Nemohu se 

nezmínit o známé skutečnosti, že když v roce 1968 zveřejňoval Radoslav Selucký v časopisu 

Reportér svou sérii o jednotlivých socialistických zemích (pak ji vydal v exilu pod názvem 

Východ je východ), vyvolal tím velký zájem čtenářů a povědomí, že o našich nejbližších 

sousedech díky cenzuře víme velmi málo, resp. vůbec nic. „Obnovovatelé pořádku“ tuto 

přísnou cenzurní praxi v médiích opět rychle zavedli a pokračovali v ní až do listopadu 1989. 

I když dnes jsou pochopitelně tyto mezery ve vědění již zaceleny, Pospíšilovo srovnání je 

třeba ocenit, neboť není zcela obvyklé, aby autor řešící české/československé téma dohlédl i 

za hranice české kotliny. 

 Závěrem tedy lze konstatovat: Disertační práci Filipa Pospíšila „Kampaň proti 

vlasatcům v komunistickém Československu“ hodnotím vysoce kladně - považuji ji za 

vynikající - a doporučuji  ji k úspěšné obhajobě. Přikládám některé dílčí poznámky a 

výhrady, které ovšem v žádném případě nezpochybňují hodnotu přítomné disertace. Dovoluji 

si poprosit autora, aby k nim před případnou knižní publikací přihlédl a případně je po úvaze 

zapracoval. 

 

 

Dílčí poznámky a výhrady: 

1. Nedostatečný a svérázně vypracovaný poznámkový aparát. Chyba v pozn. citující vlastní 

knihu, viz pozn. č. 2 na s. 4! 

 

2. Práce je zřejmě poznamenána chvatem při jejím dokončování. Z toho asi vyplývají 

neobvykle časté pravopisné chyby, např. na ss. 3, 5, 11, 16, pak jsem je přestal sledovat. 

 

3. Vytváření odstavců je opět nezvyklé a znepřehledňuje text, ačkoli je více než jednoduché 

používat standardní úzus. U zkušeného novináře a historika je tento nedostatek zarážející. 

 

4.  Termíny „maloměšťácká společnost“ (s. 5), maloburžoazní hodnoty (s. 6), „maloburžoazní 

okolí“ nejsou hned na začátku a ani dále v práci nijak vysvětleny či problematizovány, ačkoli 

jsou to pro autora klíčové termíny tvořící kontrapozici k termínu „vlasatci“. Práce tak kulhá 

na jednu nohu.  

 



5. Totéž jako předchozí bod: co jsou „oficiálně deklarované hodnoty, cíle i kulturní normy 

jejich rodičů“ (s. 7)? 

 

6. „víceméně monopolizován státní organizací Supraphon...“ (s. 12). Proč víceméně? 

Existovala i jiná nakladatelství? 

 

7. „První džíny ... v roce 66“ (s. 15). Téma džínového oblečení by bylo potřebné podstatně 

rozšířit. Např. ověřit, kdy opravdu do Tuzexu přišly první džíny, jaké značky, kolik se jich 

dovezlo/prodalo, jakými dalšími způsoby je mladí lidé získávali atd. Konzultovat s dr. 

Konstantinou Hlaváčkovou z UPM. 

 

8. „propast mezi mládeží a mocenskou hierarchií společnosti...“ (s. 16). Nerozumím. 

 

9. Uvést, kdy a kde začalo „téma odcizení mladé generace pronikat do oficiálních vystoupení  

špiček KSČ“ (s. 17). 

 

10. „Jiří Hendrich“ - Jiří Hendrych (s. 19) 

 

11. Kdy byl koncert skupiny Manfred Mann, přesné datum. Čtenář se jen domýšlí. (s. 19) 

 

12. „Bigbít“ dalo by se zjistit, kde termín původně vznikl, jestli to bylo v Polsku nebo v 

Československu? (s. 25) 

 

13. V pasážích o cestování (s. 33) doplnit citaci knihy Jana Rychlíka: Cestování do ciziny...., 

Praha 2007. 

 

14. Pozn. 193 na s. 44 je nedostatečná. 

 

15. Nejasná formulace na s. 44 - odkdy hráli Hutka s Kalandrou na Karlově mostě a v 

Platýzu? 

 

16. Tvrzení o promiskuitě mezi mladými lidmi (s. 51) by se možná dalo podložit odkazem na 

Denníky Pavla Juráčka, kde je zaznamenáno cosi podobného. 

 



17. Nejasná formulace: „než byla v této oblasti jasně nadefinována a uplatňována cenzurní 

pravidla.“ (s. 53) Jak, kde, kým? Příkaz KSČ médiím zmiňován až v subkapitole Sdělovací 

prostředky na konci práce. 

 

18. Na s. 54 opět nepříliš přesvědčivá pasáž o džínovém oblečení, vzhledem k tomu, že bylo 

vedle vlasů nejvýraznějším atributem „vlasatců“.  

 

19.   Ve fotopříloze na s. 65 autor nezmiňuje možnost, že článek ve Večerní Praze mohl být 

objednán nebo přímo napsán příslušníky bezpečnostních složek. Například kvůli K 231 a 

kampani proti tomuto uskupení v roce 1968 vznikla podobně zaměřená "analytická skupina". 

 

20. Rovněž článek v Rudém právu z 27.8.66 mohl být vzhledem k probíhající kampani dílem 

příslušníků MV. 

 

21. U kapitoly Instituce se její subkapitoly na více místech překrývají a čtenář je maten. 

Některá fakta a pasáže by bylo dobré prohodit. Pročíst a přeformulovat.  

 

22. V subkapitole KSČ (s. 71 - 73) pouhá jediná citace. Je autor opravdu takový odborník na 

mechanismy uplatňování moci? Proč nepoužívá Kaplanovy Kořeny PJ? Doporučuji tuto 

subkapitolu vypustit a některé její pasáže vřadit do subkapitol o StB a VB. Je přece zřejmé, že 

těžiště disertace je úplně jinde. 

 

23. V subkapitole o StB zmíněn projev Ant. Novotného o asociálních živlech (s. 74). Proč 

autor tento projev nezmínil v subkapitole o KSČ? 

 

24. Na s. 86, pozn. 348 chybí datum. 

 

25. V subkapitole o Národních výborech (s. 88 - 89) chybí jakákoli zmínka o volbách, 

jednotných kandidátkách Národní fronty. Proč autor nepoužívá Kaplanovy Kořeny, které zná? 

 

26. V subkapitole o sdělovacích prostředcích (s. 105) autor zmiňuje pokyn vedení KSČ vůči 

médiím; toto by opět mělo být v subkapitole o KSČ. 

 



27. Opět zmínit v subkapitole o KSČ články připravené na základě stranického dokumentu (s. 

105). 

 

28. Možná by bylo dobré rozlišovat mezi jednotlivými médii: některá se ke kampani připojila, 

některá nikoli. Viz např. významná úloha Mladého světa (s. 105). 

 

29. Nesouhlasím s tím, že by studenti volili méně nebezpečné cesty v boji proti režimu. Volili 

JINÉ cesty. Viz např. případ Jiřího Mullera (s. 117). Srov. Pažoutovu knihu. 

 

30. V subkapitole o hippies není citována kniha Vojtěcha Lindaura Šance sněhových koulí v 

pekle. 

 

V Praze, 23. ledna 2010      PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D. 

 

   

 

   

 

       


