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Práce Adama Horkého se věnuje tématu studentů v období normalizace. Na příkladě kolejí se 

Horký snaží rozkrýt studentský život a jeho pravidla v sedmdesátých a osmdesátých letech – 

kvalitu bydlení, rozvrstvení studentů, jejich vazby i konflikty, kulturní a společenské aktivity, 

jakož i vztah k oficiálním složkám komunistického aparátu (SSM, KSČ). Jedná se o jednu 

z nejdůkladněji zpracovaných prací, které v mém semináři vznikly. Adam Horký se po tři 

roky věnoval empirickému bádání (práci v univerzitním archivu, rozhovorům s pamětníky 

atd.) i vstřebávání konceptuálních podnětů (na poli dějin pozdního komunismu) a předložil 

velmi kvalitní text, který kromě důležitých dokladů o povaze studentského života vypovídá 

mnohé i o celkovém společenském konsensu v pozdní fázi komunistické diktatury.  

Na rozdíl od dosavadních pokusů o nástin studentského života (zejm. Otáhalových Studentů 

etc., Praha 2003), které se soustředily na počáteční „konsolidační“ či závěrečné „protestní“ 

období normalizace a otázku „normálního“ fungování ponechávaly stranou, se Horký zaměřil 

právě na strukturu běžného života studentů mezi polovinou sedmdesátých a osmdesátých let – 

jejich očekávání, strachy, koalice i konflikty, strategie hledání partnerů, sportovní a kulturní 

vyžití, zkrátka na to, co lze retrospektivně považovat za specifickou „normalitu“ tehdejšího 

života. Hájí přitom tezi, že koleje fungovaly jako specifické „cvičiště“, na němž si aktéři 

zkoušeli adekvátnost různých způsobů vyjednávání, které později uplatňovali na jiných polích 

(pracovišti, bydlišti). Tento proces „učení“ přitom nebyl pouze nácvikem oportunismu, nýbrž 

naopak zahrnoval schopnost prosadit osobní či skupinově specifické zájmy, pohybovat se 

v samosprávných grémiích a vyjednávat více či méně autonomní a autentické postoje. 

Také proto začíná výkladová část práce přehledem organizační struktury – přehledem kolejí a 

důležitých institucí (KSČ, kolejních rad atd.). Odsud pak Horký rozehrává svůj výklad, 

v němž se zaměřuje na pravidla soužití, (ne)ochotu lidí podílet se na samosprávných orgánech 

a/nebo oficiálních komunistických organizacích, organizaci voleb, klubový život (a možnosti 

nonkonformních postojů), postavení zahraničních studentů. Dokládá přitom, že aktéři 



disponovali poměrně důmyslnými strategiemi, jak prosadit to, co považovali za důležité – 

rockovou hudbu, nonkonformní filmy, možnost kontaktu s osobami opačného pohlaví atd. 

Vedle obecných tezí a souvislostí práce přináší řadu zajímavých dílčích poznatků. Například 

bylo pro kolejní život příznačné, že vrátná nejspíše disponovala v systému kontroly hlubšími 

disciplinačními možnostmi než exponent SSM nebo KSČ. Dále je pozoruhodné, že volební 

kampaně neprobíhaly na kolejích zcela formálně, ale že byly spojeny s konkrétními přísliby 

(které se pak zpravidla neplnily a po několika letech v rétorice opakovaly). 

Jelikož ze své perspektivy nemám vůči práci zásadních námitek, dovolím si navrhnout pro 

účely obhajoby jen dvě hypotetické otázky. Předně, lze vztah mezi normalitou každodenního 

kolejního života, jak ji Horký přesvědčivě vykresluje, propojit s ikonografií populárních 

příběhů, obrazů a písní tehdejší doby (lze nalézt souběh implicitních obrazů o dobrém životě 

v prostředí kolejí a na poli iluzivní kulturní tvorby)? Lze očekávat podobné výsledky při takto 

koncipovaném studiu pozdějšího pracovního života lidí (v podniku, nemocnici, státním úřadě 

nebo v JZD)?  

Jak jsem zmínil v úvodu svého posudku, považuji Horkého práci za jednu z nejkvalitnějších 

v rámci mého semináře. Jednak ji velmi rád doporučuji k úspěšné obhajobě, jednak vyjádřím 

svou naději, že s Adamem Horkým budu mít v budoucnu možnost na nějakém projektu 

k soudobým dějinám aktivně spolupracovat.  
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