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Posudek školitele na bakalářskou práci Zuzany VELÍKOVÉ  Tramping v době tzv. 

normalizace. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karl ovy, 2012. 83 s. + 

přílohy.  

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Hlaváček 

 

Záměrem předkládané bakalářské práce je zmapování vztahu komunistické moci 

k fenoménu trampingu v období tzv. normalizace a zároveň pokus o analýzu specifického 

životního stylu trampů. Takto vytyčených cílů se autorka rozhodla dosáhnout především na 

základě studia literatury a osobních vzpomínek pamětníků, kteří se hlásí k trampingu jako 

formě životního stylu. Po metodologické stránce byl sběr dat realizován metodou orální 

historie a následně doplněn o poznatky z archivního výzkumu, odborné literatury a memoárů. 

Zvolené téma lze považovat za zajímavé a originální, navíc má pro studentku význam i 

z osobního hlediska, protože se sama trampingu dlouhodobě aktivně věnuje. 

Struktura práce je po formální stránce zvolena správně. Po úvodu a metodologické 

části následuje definice a zasazení zkoumaného fenoménu do historického kontextu 

československých dějin 20. století. Autorka se přitom věnuje převážně trampingu na pozadí 

,,velkých“ dějin (hospodářská krize, válka, Pražské jaro, normalizace), výjimku tvoří 

podkapitola zaměřená na historii osady Ztracená naděje jakožto konkrétního příkladu. Druhá 

polovina práce obsahuje interpretace jednotlivých témat z uskutečněných rozhovorů. Text 

jako celek lze hodnotit jako čtivý a plynule navazující; stylistických a gramatických chyb je 

minimum. 

V metodologické části studentka nejprve představuje zvolenou metodu, kritéria výběru 

narátorů, použité prameny, sběr dat a ve stručnosti také nastiňuje analytické a interpretační 

postupy včetně etických otázek orálně-historického výzkumu. Ocenit lze skutečnost, že 

autorka v této části reflektuje také vlastní zkušenosti a problémy spojené s terénním 

výzkumem (např. vyhledávání pramenů v ABS, komunikace a hledání narátorů apod.). Určité 

výhrady lze mít k velikosti a reprezentativnosti zkoumaného vzorku, ačkoliv v kvalitativním 

výzkumu nehraje počet narátorů rozhodující roli. Zejména však v případě trampů bez osady 

bylo podle mého názoru možné do výzkumu zapojit větší počet narátorů. Výběr a rozsah 

použité literatury lze považovat za dostačující, přestože soubor metodologických textů mohl 

být rozmanitější. 
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V interpretační části autorka propojuje fakta získaná ze studia literatury s vyprávěním 

jednotlivých pamětníků. Samotná témata lze rozdělit na dva větší celky. První se zaměřuje na 

každodenní život trampů (a vliv dalších hnutí na tramping, např. skauting); druhý celek je pak 

věnován perzekucím vůči trampům ze strany komunistického režimu. Ve většině případů jsou 

témata zpracována formou komentovaného výkladu. Vlastní interpretace či analýza je spíše 

ojedinělá, i když je patrné, že autorka se místy o hledání skrytého významu snaží. Za 

nedostatek práce považuji fakt, že studentka nevyužila potenciál vybraného vzorku, tj. že se 

nepokusila o hlubší komparaci každodennosti trampů bez osady s trampy z osady Ztracená 

naděje. Autorka také mohla při psaní textu využít vlastní zkušenosti s trampingem a porovnat 

je se s vzpomínkami dalších trampů či literaturou. Jako přednost práce naopak hodnotím 

příkladné zpracování příloh, které obsahují nejen obrazový materiál, ale i základní informace 

o rozhovorech a také stručné biogramy narátorů.  

I přes výše uvedené výhrady se podle mého názoru jedná o kvalitní bakalářskou práci, 

která po obsahové i formální stránce splňuje všechny stanovené požadavky a v některých 

případech je dokonce převyšuje. Autorka prokázala, že je schopna samostatně pracovat 

v terénu, sebrat a utřídit značnou část různorodých pramenů a následně je zasadit do 

příslušného politicko-historického kontextu.  

Bakalářskou práci Zuzana Velíkové doporučuji k obhajobě a navrhuji její 

hodnocení známkou 1 (,,výborně“) . 

 

V Praze, dne 25. 1. 2013 

Mgr. Jiří Hlaváček 


