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Matěj Kotalik vyt\ohl diplonlllvou práci. ktcrá v mnoha ohledech překračuje obvykl) prLlIllČr tohoto
typu textú \zn ikaj íc ic h na 1·1- LI K. Pomoc í tématu na prvn í poh led bi/arního a okrajovéllll JokÚlal
vyl\oht pojcdnúní. které nell\úlu pl'ispívá k porozumční obecnému sociálnímu prosti'edí stuc\o\ané
doby.
Z hlediska gramatického a stylistického se jedná o text vy/rál)' a čtiv)!.
V)/kum autor zalu/il na široké pramenné základně. V to 111 mu byly núpolllocny ijeho vynikající
ja/ykové I.nalosti (figurují Ide ruské. nčmecké, anglické i francouzské materiály), a Pľoto si 1110hl
dovolit \ 1;1\ čru prúce pokusit se nastínit také komparativní perspektivu studované problematiky.
V Ihledclll k tOI1lU. /.e sckundúrní literatury k tématu je pro české prostředí l1linimálnč. I/e toto
I.pracovúllí pova/ovat I.a prúkopnické. Netřeba zvláštč vY/.dvihovat, že text je ze stejného dúvodu
I.alo/.en v drti\é míře na dobov)'ch pramencch. Je škoda. I.C sVÚlání práce se časovč pi"Ckr)valo
s vydúnÍm lúsadnÍ knÍ/ly k tomuto tématu o vlasatcích od autmú Pospíšila a 131a/ka. a proto jil I. ní
nCll10hl čcrpat. Nicméně. jak Sl.?/lHlm literatury. tak i úvodní podčkování nasvědčují 1I/.ké spoluprúci
s prvnim I.C jmcnll\(\n)ch autorll.
Ph letmém puhledu do llhsahu Jlloinú čtenúk postihnc dojcmjisté chaotičnosti /pracovúni.
\)ll\...ladllčjší čctba \;ak lldhalí logickou stru\...turu kxtu. Značnou pO/mnost ([utll!' včnU\ al telll'ctick)'Il1
a ll1etodolllgic\...)1ll \ )chodiskulll. kde ncjprve preci/.nč dcfinmal/.ákladnÍ pojlllY (socialistickú
diktatura. totalitarislllus. ilnomic ad.) . .lil / tčchto úvodních čústíje patrnú na diplomanta ncb)vale
širllkú /nalust svčtové odborné litcratury Ua\... v oblasti sociální teorie. tak i historiografie).
Velmi preci/.nl' si autor také definoval výzkumné otázky. které pf'eh\cdně ťOťJlluluje na stranč 1Ú.
Kutalíkuv přístup má velmi blí/ku k pojetí sociálních dějill jako dějin pojmú. ani/ by však ustrnlllna
pOllhém postihmúní posun II sémantického polc jcdnutliv)ch tcrmÍnú. I.atímcl) klasické'
.. Ikgriťťsgeschichtc·. jak je nvpracovúval t!'cba W. ('on/c v 60. letech, pomocí anal)'zy pojll1u (\' jeho
phpadč \')\oje pojmu .. l1úrnd" <l .. společnosr') pouka/ovalna promčny sociúlní struktury a politického
štčpcní lápadních společností, Kotalík se spíše pf'ibližuje jejich vyu/ití pro historické zkoumání
mcntálních struktur populacc. Prúvč vý/kum takových témat. jako je v tomto případč .. chuligánství".
usnadiluje nahlédlluti a snad i pochopení I.načnč slo/itých a kOJ1lplexnÍch pmcesľl utváření sociálního
konsensu. () kter) se opiral rci.iJl1 jcdné strany. I 7 toho dú\odu svúj vý/kUJ1l nCllme/uje poul.e na
<lnal)/u prúvnického diskursu (jakkoli ji/ tcn súm by bohatč postačmal pro vypracllvúní k\alitní
historické' diplonll1\l' prúcc). n,bri studuje i dobovou publicistiku a Ivlúštč se sllustiTLli na postl/elll
illterakce mCli kon-;trul1\ all)Jl111bra/eJl1 chuligúna mocensk)mi orgúny a jehll (nlllohdy nijak
vylluccnou) akccptaci le strany oby\atelstva.
V neposlední i'adč nutno upo/Ol'Ilit. I.e se Matčj Kotalík jii bčhcm svého magisterského studia
11Ičastn iI nčkul ika včdeck) ch sympos ii. kde vystoupí I s něktcr)Jll i částm i této LI ip IOlllllVé práce jako
salllostatn~ll1i studil.'llli. a měltl'c1y Illll/nost své tC/e nechat prmNit širší odbornoll diskusí. nebafe se
podle Ill)ch inťol'lllacl tyto studie n<lchú/ejí v tiskll . .iistč by ncbylll od včci. ab} sc autor lamyslelnad
~llllhrJll1č.iši kllliní publikací. proto.re tato prúce pro to vyt\ áh skvčl)' I.úklad.
\( dipl,)Jl1()\é Pl'úci Matčjc Kotalíka nemúm I.ásadnčjších pl'ipoll1ínek a pinč ji doporučuji k obhajubě.
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