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 Svůj posudek na bakalářskou práci Adama Horkého budu koncipovat možná 

netradičně – pochvalu a celkové hodnocení si „odbudu“ hned v úvodních řádcích. Práci 

Adama Horkého jsem četl s velkým zájem a domnívám se, že autor může být se svým 

bakalářským dílem vskutku spokojen. Jedná se o text čtivý, vystavěný na základě detailní 

práce s prameny. Text je logicky strukturován a především – nejedná se o ryze popisnou 

práci, ale o dílo, které na studentský kolejní život chce pohlížet prizmatem konkrétního 

konceptu. Je tedy zřetelné, že Adam Horký si je vědom trendů v současném bádání o 

soudobých dějinách. Práci proto rád doporučuji k úspěšné obhajobě a navrhuji hodnocení 

„výborně“.  

 Prvním odstavcem posudku bych však nechtěl rezignovat na promýšlení výsledného 

textu. Ten totiž pro mě představoval jistou výzvu a kromě odpovědí na konkrétní otázky podle 

mého soudu jiné dotazy přináší, byť si jich možná ani autor není vědom… a byť je v rámci 

tohoto posudku formuluji snad až „přehnaně naivně“. 

 Domnívám se, že z hlediska užití konkrétního „yurchakovsko-pullmannovského“ (bez 

jakékoliv ironie) paradigmatu nabízí výsledná práce vlastně koherentní celek, byť v práci není 

(bohužel) explicitně vyjádřeno, co je vlastně jejím konkrétním cílem, autor si neklade žádnou 

problematizující otázku. Pravděpodobně mu šlo tedy o nějaký popis situace prizmatem 

konkrétního konceptu, respektive doložení skutečnosti, že i v prostředí vysokoškolských 

kolejí se jednalo v určitých momentech o pragmatické užívání (nebo snad zneužívání?) 

specifického „normalizačního jazykového kódu“, využívání jistého vyjednávání, a snad i 

strategií. Tento přístup je mi sympatický, nicméně mě donutil k přemýšlení… 

 O specifickém jazyku doby normalizace a reálného socialismu zcela jistě nepochybuji, 

stejně tak kvituji skutečnost, že autor ono vyjednávání definuje, resp. naznačuje čtenáři, co za 

něj považuje. Nicméně v této chvíli přichází mé otázky – znamená to, že uživatelé stejného 

„jazykového kódu“ na různých místech hierarchie, respektive reprezentanti různých zájmů 

jím vyjadřovali skutečně to, o čem bylo mluveno? Nebo naopak jazyk, kterým se hovořilo, ve 



skutečnosti nevystihoval přesně to, o čem se hovořilo? A pokud ne, byli si aktéři těchto 

interakcí této distinkce vědomi? Jednalo se o vědomé a cílené užívání tohoto „jazykového 

kódu“, nebo naopak o jeho intuitivní využití, které, coby jako relativně úspěšné, bylo posléze 

přejato ze strany těch, kteří o něco žádali? 

 S tím ostatně souvisí příbuzná problematika „vyjednávání“ a „strategií“. Je 

chvályhodné, že autor nabízí definici toho, co za „vyjednávání“ považuje, nicméně opět tím 

otevírá další otázky… V prvé řadě mi není jasné, do jaké míry se jednalo o „vyjednávání“ a 

„strategie“ vědomě reflektované, či naopak o záležitosti někdy spíše intuitivní či o věci 

náhody a jen posléze a postupně naučené jako relativně úspěšné. Z autorova výkladu mám 

totiž dojem, že moment intuice, či dokonce roli náhody a momentálního stavu věcí 

nezohledňuje, a práce může snadno vyznít jako nějaký doklad předem promyšlených 

vědomých strategií a naplánovaných jednání. To ve mně následně vyvolává dojem, že aktéři, 

kteří usilovali o uspokojení svých potřeb, si byli vědomi „nenormálnosti“ panujícího režimu, 

respektive stavu, že si uvědomovali jeho „nezdravost“, snad „bizarnost“. Pak lze ale zároveň 

hovořit o utlačovaných a utlačujících, kteří se pouze snaží čelit tlaku… Ve chvíli, kdy 

připustíme i jistou roli intuice a průběžného a snad instinktivního učení úspěšných postupů 

pak lze snad i hovořit o daných poměrech (kolejních ale i snad celospolečenských) jako o 

normalitě, tedy jako o strategiích jdoucích ne proti utlačující moci, ale o normálním a běžném 

životě, pouze v politicky charakterizovatelných mantinelech daných řádem společnosti. Mohl 

by tedy autor práce konkretizovat svůj pohled na věc? 

 Ostatně v této věci zmiňme moment průběžného vývoje celkové situace na kolejích. 

Osobně si cením toho, že autor se zabývá až časem stabilizované normalizace, tj. své líčení 

začíná až rokem 1974, zároveň se ale nabízí otázka proměn mechanismů i v průběhu 

sledovaného období. Docházelo k nějakým změnám v oblasti „strategií“ a „vyjednávání“? 

Proměňoval se i onen „jazykový kód“? Nebo lze celé sledované období vnímat jako právě ten 

jeden monolit a souvislejší bezčasí…? 

 Neméně zajímavou problematikou, které se pisatel dotýká, je otázka vysokoškolských 

kolejí jako ne-politického prostředí. Třeba na str. 14 Adam Horký píše: „Právě ideologické 

pozadí každodenního života na kolejích je jedním z hlavních motivů, který budeme na 

následujících stranách sledovat. Kolejní každodennost totiž můžeme nahlížet v několika 

rovinách. Již na první pohled zde spolu koexistovaly aktivity zcela všední a zdánlivě 

nepolitické s takovými, které nějakým způsobem vycházely vstříc nárokům a diktátu 



vládnoucího režimu a společenské utopie, jíž byl reprezentantem.“ V rámci obhajoby bych 

chtěl požádat autora o explicitnější vyjádření k ne-političnosti kolejního prostředí. Je možné 

skutečně hovořit o nějaké míře autonomie? O „rozostřování“ rozdílu mezi „politickým“ a 

„nepolitickým“? Jde o každodennost a specifické kolejní prostředí a tamní život jako takový, 

jehož pouze jednou z dimenzí bylo střetávání se a konfrontace s mocí a politikou? A pokud 

hovoří o ideologickém pozadí každodenního života, pak lze chápat i kolejní prostředí jako a 

priori politické, politický a průběžně ideologizovaný prostor, do nějž bylo nějak třeba 

„napasovat“ život každodenní…? Osobně se domnívám, i s odkazem na kolejní řád (či na 

svědomitý úklid pokojů), který lze vnímat jako disciplinační nástroj komunistické diktatury 

k formování socialistického člověka, že by bylo možné snad jen hovořit o někdy viditelné a 

někdy jen latentní, ale stále přítomné politizaci prostoru vysokoškolských kolejí, pro nějž 

prostě nelze tak snadno abstrahovat a oddělovat ono „nepolitické“ od „politického“. „Studenti 

příchozí na kolej po její zavírací době (o půlnoci ve všední dny a ve dvě hodiny ráno o 

víkendech) byli podle nařízení řádu navíc vrátnou evidováni a zapisováni a i když z tohoto 

počínání nehrozil přímý trest, studenti nevěděli, jak je s těmito záznamy dále nakládáno.“ 

Nejedná se i zde o svého druhu mocenskou praktiku odkazující k vykonávání moci v kolejním 

prostředí? Mocenský akt, který již politizoval kolejní prostředí, podřizoval jej nějakým tlakům 

a předpokladům… 

  Po přečtení předkládané práce je v mých očích moc přítomná i v kolejním prostředí, 

jde jen o to jak viditelně, respektive jak v tuto chvíli Adam Horký chápe ono „ politické“ a 

„nepolitické“… V jistém slova smyslu mohlo být i toto pronikání na kolej oknem v přízemí 

politickou aktivitou, byť to nyní může znít příliš vyhroceně. Svým způsobem ale představuje 

reakci na řád a pravidla odpovídající moci, respektive mocí stanovené, řád a pravidla v mých 

očích rovněž politická… Politický prostor činila do jisté míry z kolejí i předpokládaná či 

požadovaná společenská angažovanost žadatele o ubytování, respektive zná Adam Horký 

nějaký příklad ubytování (názorově) problematického člověka, který si ovšem „odkroutil“ své 

brigádnické hodiny a několikrát poseděl na diskusním večeru?  

 V této souvislosti mě zaujala na první pohled snad nevýznamná, přesto zajímavá 

autorova formulace: „Tímto prorůstáním do kolejních struktur si komunistická strana 

zajišťovala participaci na všem, co se na kolejích dělo a aktiv komunistů byl prostředkem k 

vytváření zdání, že za jakýmikoliv, byť drobnými vylepšeními, stojí právě komunisté.“ Nebylo 

by ale možné uvažovat o jiné perspektivě pohledu? Ne prorůstání komunistické strany do 

prostředí kolejí – což je obrat odkazující na její cizorodost v tomto prostředí – ale co naopak 



její přítomnost na kolejích jako v jednom z přirozených prostorů této strany, tj. koleje jako 

například jeden z výhonků státostrany? Lze takto uvažovat? 

 Tolik snad ty nejdůležitější otázky, které mě napadly při četbě vydařené práce Adama 

Horkého. Zmiňované dotazy a komentáře nechtějí předkládaný text devalvovat. S vědomím, 

že jsou mé postřehy někdy sepsány snad příliš vyhroceně, bych chtěl především nabídnout 

pisateli zpětnou vazbu, jak by mohla být jeho práce mimo jiné čtena a jaké se nabízejí další 

motivy k rozpracování, respektive dodatečné otázky k zodpovězení v případě, že bude 

s textem dále pracovat. Možná jsem místy v textu sledoval jinou intenci, než autor, ale o to 

více se těším na diskuzi v rámci obhajoby. 

 

výsledná známka: výborně 

 

 

V Praze dne 28. 5. 2012      dr. Jan Randák 

 

 

 

 

 

 


