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Tramping je jednou z aktivit trávení volného času, která je vlastní českému kulturnímu
prostředí. V průběhu 20. a 30. let 20. století se trampování v českých, moravských a slezských 
městech postupně stalo téměř masovou záležitostí. Jako součást svého životního stylu ho přijaly 
nejen nezámožné vrstvy obyvatelstva, ale i vrstvy střední. Přijali ho rovněž někteří mladí lidé 
z řad vysoce zámožných rodin. V takto široce sociálně rozevřeném „hnutí“ se samozřejmě 
formovaly nejen skupiny na bázi sportovních a kulturních činností, ale i uskupení na bázi 
společenských a politických postojů. Etnologická literatura, která se trampingem zabývala v 70. 
až 90. letech 20. století, svůj zájem orientovala právě tímto směrem. Sledovala tedy především 
způsob trávení volného času trampů, specifické projevy jejich společenského (skupinového) 
života v trampských osadách, trampskou písňovou tvorbu a sborový zpěv, materiální kulturu 
vázanou na tramping (odívání, proměny chataření), sportovní aktivity. Orientovala se ovšem na
dobu meziválečnou a v této souvislosti se zaměřila i na vliv politických stran na trampské hnutí. 
V tomto výkladovém rámci také vznikla na FHS UK jedna z prvých bakalářských prací. Obdobně 
jako práce Zuzany Velíkové se tato práce opírala o vzpomínky trampů, o jejich deníky a ovšem 
také o psané texty nejrůznějšího charakteru (tištěné, cyklostylované, rukopisné). Její autor se 
pokusil vést výkladovou linii až do tehdejší „současnosti“.

Je sympatické, že se Z. Velíková vydala jinou cestou. Svůj výklad o trampingu pojala
v jedné rovině jako interpretaci názorů narantů z řad aktivních trampů na tramping, přesněji na 
trávení a prožívání volného času v přírodě bez ohraničující přítomnosti a zátěže civilizačního 
komfortu. V druhé rovině práci pojala jako výklad postoje narantů k omezujícímu vlivu a 
represím státního a stranického aparátu, kterému byli trampové v různé míře vystaveni v době 
normalizace, přesněji od 50. do 90. let 20. století. Svému záměru podřídila koncepci práce. 
Stěžejní důraz položila na dopad politických rozhodnutí na vývoj trampingu a na „obranné“ 
reakce trampů. Téma trampského života pak sledovala spíše v rovině vztahu narantů k blízkým 
iniciativám prosazujícím „návrat k přírodě“ jako způsobu vybočení městského člověka z jeho 
běžného života. Otázku způsobu trávení času v přírodě odsunula do pozadí. Z hlediska cílů, které 
si ve své práci postavila, zcela logicky.  

Jistým překvapením pro mne byl způsob výkladu, který autorka použila. V řadě pasáží 
nezařadila sledovaný problém do časové linie; dosáhla tak jisté nepřehlednosti a zároveň si 
eliminovala možnost zařazení dějů do jejich příčinných a sociálních souvislostí. Současně kladu 
následující otázky. Dávají naranti skutečně rovnítko mezi trampem, divokým skautem, 
zálesákem, trapperem, vandrákem, tulákem, vagabundem, příživníkem, pobudou, čundrákem? 



Nejde o konstrukt autorky? Označili se všichni naranti jako trampové, nebo užili pro sebe jiný 
název? Chodili trampovat nebo na čundr? Který z trampů byl „nasazen na frontu“?

Pouze na okraj upozorňuji, že obsáhlé materiály o trampingu měl ve svém archivu prof. 
Robek. Kam byl tento materiál postoupen po jeho smrti, ví jeho manželka.   

Práce Zuzany Velíkové splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. Doporučuji ji 
k obhajobě a hodnotím jako práci velmi dobrou.
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