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Zájem o dějiny socialistického Československa, zejména v jeho prvním dvacetiletí, 
v poslední době vůčihledně roste. Většina badatelů se ovšem zaměřuje na různé formy 
represe a propagandy nebo na příkladě osobních biografií sledují peripetie 
mocenskopolitických vztahů v československé „věrchušce“. Na rozdíl od těchto studií se 
předkládaná diplomová práce skutečně průkopnicky pouští na nové, jen dosud velmi málo 
prozkoumané pole všedního života a sociálních vztahů. Téma odborových rekreací nebylo 
dosud v české historiografii zkoumáno; pokud vím, neexistuje odpovídající práce ani 
v německém „Kommunismusforschung“.  

Práce je rozdělena na úvod a závěr a devět kapitol. První přináší rozbor literatury a 
pramenů, druhá se zabývá využíváním volného času. Zde by podle mého názoru bylo velmi 
potřebné se zabývat otázkou dovolené – kdy vlastně byla zavedena pro všechny kategorie 
zaměstnanců, jak byla odstupňována, kolik dní měli lidé k dispozici v 50. a 60 letech 
(případně jak je trávili).  (Navrhuji, aby se autorka o těchto skutečnostech zmínila během 
obhajoby práce.) Třetí kapitola představuje malý exkurz v podobě stručného připomenutí 
tzv. Heydrichovy akce, tedy snahy odměňovat dělnictvo za zvýšené pracovní úsilí v prospěch 
Třetí říše přidělováním rekreačních pobytů. Zastupující říšský protektor pověřil organizací 
této akce protektorátní odbory, které se do ní pustily s velkým nasazením. Československé 
odbory po květnu 1945 zdědily po těch protektorátních nejen řadu objektů, ale formy 
organizace – a nakonec i určitou frazeologii.  

Další kapitoly (4-7) jsou věnovány již přímo vlastnímu zkoumanému tématu, tedy 
domácím a pochopitelně v mnohem menší míře zahraničním rekreacím, které organizovaly 
odbory ve svých svazových a místních strukturách či závodních výborech. Osmá kapitola 
pojednává o odborářských pobytech pro děti zaměstnanců, tedy pionýrských táborech. 
Autorka zkoumá především organizační a finanční zabezpečení rekreačních pobytů, 
v nemenší míře se zabývá také pokusy o využití rekreací k další ideologické indoktrinaci či při 
nejmenším utvrzování již existujících představ.  

Svůj výklad autorka dělila na 50. a 60. léta, přičemž tato období se od sebe odlišují 
slábnoucím ideologickým působením i naopak rostoucími nároky na organizační (např. 
hygienické a zdravotní) zabezpečení a finanční zázemí. Poslední kapitola pojednává o 
ztvárnění tématu ve filmu a literatuře. 

Autorka využívala především prameny centrálního rázu uložené ve Všeodborovém 
archivu, dále pak prozkoumala i některé podnikové archivy, z nichž zejména v obou 
plzeňských (pivovary a Škoda) našla podklady pro dobře zacílené sondy. Dobře si poradila 
také se soudobou literaturou k tématu (různými instrukcemi, statistikami apod.). Prokázala, 
že se v pramenné základně vyzná, že s ní umí dobře, kriticky pracovat. Svou práci si autorka 
také přehledně rozvrhla a napsala ji živým, poutavým jazykem. Téma podle mého názoru 
skutečně vyčerpala. 
 Diplomovou práci sl. A. Čornejové hodnotím jako velmi dobrou, doporučuji, aby byla 
připuštěna k obhajobě, aby byla hodnocena známkou výborně a aby byla uznána jako práce 
rigorózní. Konečně bych se přimlouval i za její vydání. 
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