
Posudek vedoucí bakalářské práce 

 

Aleš Komárek: Vzpomínání na trávení volného času v období normalizace. Praha: FHS UK 2014, 50 s. 

+ příloha. 

 

Aleš Komárek se ve své bakalářské práci rozhodl nahlédnout na minulost prostřednictvím 

autobiografických narativů aktérů, kteří prožili svůj produktivní život ve Znojmě v období tzv. 

normalizace, přičemž svůj zájem soustředil především na jejich reflexi volného času. Teoreticky se 

opřel o některé základní sociálněvědní teorie konstrukce paměti (Halbwasch a Todorov, další pak 

sekundárně přes Misztal a Šubrta), sociologii volného času a několik historiografických titulů 

reflektujících zvolené období zájmu. Pro empirické zpracování tématu zvolil kvalitativní strategii 

prostřednictvím narativní a tématické analýzy narativních a polostrukturovaných rozhovorů. 

Bakalářská práce je členěna standardně do tří částí, teoretické, metodologické a empirické (faktické 

členění práce nicméně v detailech neodpovídá tomu, jež je uvedeno v obsahu). Bohužel, tyto části 

působí spíše jako samostatné celky než jako provázaný a promyšlený souvislý text. Domnívám se, že 

je to důsledkem chvatu, v němž byla vlastní bakalářská práce formulována a finalizována a jenž se 

projevil v několika rovinách. 

1. Výběr literatury k teoretickému ukotvení textu je spíše nahodilý. Při volbě tématu pracujícího 

s nějakým historickým obdobím by bylo na místě se s danou dobou seznámit podrobně 

prostřednictvím více úhlů pohledu. Stejně tak teoriím paměti není, na to, že jde o klíčový 

koncept textu, věnováno příliš mnoho prostoru resp. na daném prostoru není zřetelně 

předvedeno, jak se bude s pamětí pracovat. Nicméně, vlastní teoretická část sama o sobě 

nepůsobí špatně - to, že se autor teoreticky s tématem ne zcela srovnal, spíše vyplyne z toho, 

jak se teoretická opora ne/projeví v dalších částech práce. 

2. Výzkumné otázky (s. 14) jsou formulovány jaksi z patra, zcela bez návaznosti na předchozí 

teoretické ukotvení, a to přes to, že si zde autor pro formulaci relevantních otázek vybudoval 

dostatek prostoru (např. v ot. č. 2 se táže po roli přírody, zatímco teoretická část mu nabízí 

faktory individualizace, konzumu, stínové ekonomiky, organizace volného času, masmédií a 

populární kultury atd.).  

3. Výzkumná strategie je ve vztahu k tématu zvolena správně, ale ne zcela důsledně 

realizována. Jednak mám pochybnosti o velikosti a homogenitě vzorku, tedy o správnosti 

výběru. A dále mě zarazilo, že autor s každým informátorem realizoval pouze jeden rozhovor 

(s narativní a polostrukturovanou částí), nikoliv rozhovorů několik, jak bývá ve výzkumech 

tohoto typu zvykem. Reflexe výzkumu vzbuzuje další otázky: zda narátoři obdrželi transkripty 

svých rozhovorů a jak se s nimi dále zacházelo (srv. s. 22), jaký typ kódování byl použit, jak se 

podařilo autorovi udržet anonymizaci (s. 23), když jedním z aktérů je jeho tatínek, a jakou roli 

hrál fakt blízké příbuznosti jednoho z aktérů v celém procesu výzkumu. (Pozn. na okraj – 

kapitola 3.6 je poněkud problematická a přinejmenším nevhodně umístěná).  

4. Vlastní analýzu autor provedl dvěma způsoby a takto tedy také publikuje dva odlišné oddíly 

empirické části práce. Nejprve se pokouší o narativní analýzu, kdy nejprve shrne stěžejní 

mezníky vyprávěného životního příběhu a následně mu jde o zachycení klíčových prvků, na 



nichž je narativ budován (soudím dle odkazu na Hamar v úvodu této kapitoly, o níž však není 

v předchozím textu zmínka). Jde však spíše jen o výběr některých segmentů narativů, v nichž 

autor zvýraznil některé jevy, aniž by ovšem pořádně vysvětlil, proč zrovna tyto a o čem 

svědčí, tj. aniž by je důkladně interpretoval. Na tématické analýze je pak založen další oddíl 

empirické části práce, v němž autor vybírá jednotlivé prvky volnočasových aktivit a shrnuje, 

jak je aktéři reflektují. Tato část práce má primárně deskriptivní charakter, občas prosvitně 

interpretace (např. s. 40), občas se pracuje s literaturou, občas je ale naopak text proložen 

předpojatými neopodstatněnými soudy (např. s 33), někdy se objeví i faktografická chyba 

(ibid.) či desinterpretace (např. s. 49). V rozporu s teoretickým ukotvením má autor tendenci 

psát spíše o tom, „jak to bylo“, než o tom, jak se na co ne/vzpomíná. Také volba kategorií 

svědčí spíš o tendenci k deskripci než k interpretaci (jediné interpretativní kategorie se 

objevují ve vztahu k přírodě), i když možností, jak data interpretovat, se nabízí řada (např. 

souvztažnost třeba s ohledem na ne/participaci na dobové veřejné sféře, veřejném zájmu, 

soukromé x poloveřejné x veřejné, neb třeba souvislost s dobovou propagandou, nebo pojetí 

volného času jako takového atd.). 

Závěr práce je opravdu stručným shrnutím a je následován obsáhlou přílohou, v níž jsou publikovány 

transkripty realizovaných rozhovorů. 

Ani z formálního hlediska není práce dotažená (gramatická i stylistická pochybení, kolísavá úroveň 

jazyka), nicméně v tomto je třeba přihlédnout k autorově handicapu. 

 

Závěrem. Domnívám se, že bakalářská práce Aleše Komárka má potenciál, který nebyl plně využit. Na 

druhou stranu minimální nároky kladené na bakalářské práce text splňuje – autor zvolil relevantní 

téma, teoreticky i empiricky jej zpracoval, a bezpochyby se mu podařilo, někdy explicitně, někdy 

implicitně, vystihnout klíčové momenty, jež se k tématu vztahují. Proto bakalářskou práci Aleše 

Komárka doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako dobrou. 

 

  

 

Praha, 22.9.2014       Mgr. Hedvika Novotná 


