
Oponentský posudek na bakalářskou práci Bc. Aleše Komárka Vzpomínání na trávení 

volného času v období normalizace

Stručně: bakalářská práce Aleše Komárka je dobrá.

Úvodní teoretické vymezení pojmu je lapidární, bohaté a přesné.

Oceňuji na této práci fakt, že mi umožnila plně pochopit to, čemu jsem s nechutí 

říkal „metodický žvást“ u bakalářek, které se mi nelíbily. Díky kolegovi 

Komárkovi jsem pochopil úsilí, které Hedvika Novotná věnuje svému tématu, 

protože teprve autor této práce mi věcně vysvětlil jednotlivé schody metodického 

zakotvení „sociologických bakalářek“, a naplnil je srozumitelným obsahem.

Další potěšení: jsem rád, že již funguje generace studentů, která má chuť vnímat 

období vlády Gustáva Husáka jako jednu z historických period české kotliny a ne 

jako období vhodné jen pro ideologické vymezení, pokud možno automaticky s 

nepsaným záporným znaménkem.

Důležité: Aleš Komárek, nevím, zda mimoděk či záměrně, velmi přesně popsal, 

prostřednictvím svých narátorů, jak nekonečně dlouhých může být 200 kilometrů, 

je-li na jednom konci jih Jižní Moravy a na druhém konci Praha.

Podivné: nechápu, ale já nemusím chápat všechno, jak je možné, že v bakalářské 

práci o volnočasových aktivitách v letech 69-89 schází fenomén Mladý svět. 

Shodou okolností jsem v tomto časopisu část té doby pracoval a vím, kolik 

energie věnovali někteří mí tehdejší kolegové (mj. Dobiáš, Šálek, Moutelíková, 

Velek) snaze dostat mezi lidi nové a v té době netradiční aktivity pro volný čas. 

Namátkou – hnutí Brontosaurus (životní prostředí), Líný míč (sálová kopaná), 

folková scéna (zpěvníky), módní trendy a vlastní schopnost je realizovat (tzv. 

Bertramka např.), Efektivní využívání a zabydlování městských dvorků apod. 

Vím také, jak mamutí měl Mladý svět náklad (více jak 700 tisíc týdně), jakou 

pověst (kupodivu dobrou) a jakou popularitu (mimořádnou). Vím také, jak byly 

odezvy na jednotlivé výše popsané aktivity z dílny MS masové. Vysvětlení 

absence fenoménu MS v bakalářské práci Aleše Komárka je dvojí: buď jsme si 

tehdy v pražském Mladém světě namlouvali nesmysly o úctě, jíž se náš plátek těší 

po CELÉM Československu, nebo se autorovi této bakalářky povedl husarský 



kousek: vybrat ze všech možných narátorů právě pět takových, které Mladý svět 

nikdy neuchvacoval a nikdy neinspiroval. Obojí je možné.

Navrhuji dvojku. Ne za to, že tam chybí něco, co jsem shodou okolností intimně 

znal, ale proto, že tam obecně chybí jinak velmi problematický Socialistický svaz 

mládeže, jehož hlavní náplní práce bylo zaujmout mladé lidi čímkoliv atraktivním

proto, aby neměli čas a náladu starat se o vládní politiku, a když už, tak 

kanalizovat jejich zájem bojovat proti nešvarům do relativně přehledných vod 

„boje za kvalitu životního prostředí“. Ono to tam je (tramping, Cestovní kancelář 

mládeže např.), ale není to zobecněné a „výzkumně zakotvené“. To je vše. 

V Praze, 22. 9. 2014                                                                    Mgr. Jan Kašpar

   


