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Předložená diplomová práce Věry Kafkové věnuje pozornost problematice organizovaných 

volnočasových aktivit v letech 1945 – 1989. Významnou roli tu sehrálo Revoluční odborové hnutí 

(ROH), které zároveň mělo mocensko-politické a ideologické priority. Rekreace v jeho režii byly 

rovněž svým způsobem odměnou za loajalitu k vládnoucímu režimu, přičemž se tu uplatňovaly  tzv. 

poukazy. Důležitý typ v rámci volnočasových aktivit představovaly i podnikové rekreace.       

Hned v úvodu oponentského posudku je potřebí vysoce hodnotit zvolené výzkumné otázky, které 

se týkaly podobností a odlišností jednotlivých typů odborových rekreací, dále jejich změny v čase a 

konkrétní role ROH při jejich organizaci a v neposlední řadě proměny trávení volného času ve 

vymezeném období. Diplomantka postupně probírá a analyzuje jednotlivé typy odborových rekreací: 

od těch výběrových domácích a zahraničních, přes závodní, až k pionýrským táborům ROH.  

Chvályhodné je, že se Věra Kafková v tomto případě pokouší sledovat dlouhodobé trendy a 

proměny.  Pro komparaci by snad bylo užitečné alespoň v náznaku uvést, jak tato problematika vyvíjí 

po roce 1989. Upozornit na to, co se stalo s  původní infrastrukturou,  odborářskými hotely, 

zotavovnami, tábory atd., které byly ve vlastnictví odborových centrál, popřípadě národních podniků.     

     Pozoruhodné je, že autorčina práce má solidní základ v podrobném archivním studiu a jako 

doplněk využívá metodu orální historie. Archivní prameny pocházejí ze tří míst: Archiv společnosti 

Škoda Auto, Všeodborový archiv a Studijní knihovna odborů v Praze.  Jsou dosti obsáhlé a umožňují 

objektivní historické poznání. Možná, že by bylo vhodné je více zhodnotit, mohla být vložena úvodní 

kapitola věnovaná kritice pramenů, v níž bychom se více dozvěděli o hodnotě historických faktů, 

jejich frekventovanosti, hloubce apod. 

V případě využití vzpomínkových vyprávění nebyla Věra Kafková příliš úspěšná hlavně z důvodu 

nezájmu pamětníků. Právě v některých nebo někdy mnoha případech je tato oblast citlivá. Přesto se 

však podařilo získat limitovaný počet výpovědí pamětníků o odborových rekreacích z jiných závodů a 

zařízení.   

     Vysoce je třeba hodnotit, že text je přehledně rozčleněn na osm organicky na sebe navazujících 

kapitol, které se dále rozpadají na a podkapitoly. Předchází kapitoly, v nichž se nastiňují 

metodologická a metodická východiska: podává se rozbor literatury a pramenů, jakož i koncept 

volného času a cestování. Následuje kapitola charakterizuje  revoluční odborové hnutí (ROH) od jeho 

vzniku do roku 1989. Jádro práce pak spočívá v podrobném rozboru odborové rekreace v 



 

Československu podle základních typů. Přitom na první pohled  zaujme  svědomitě uspořádaný 

poznámkový aparát zasazující konkrétní fakta do širšího kontextu. 

     K předloženému pojednání nemám jako oponent meritorní připomínky nebo výhrady. Po formální 

stránce práci nelze nic vytknout, neboť se v ní nevyskytují žádné pravopisné chyby.  Stylisticky je text  

v přijatelné  míře  vyvážený, je přehledný a čtivý.              

  Celkově lze konstatovat, že Věra Kafková ve své diplomové práci plně osvědčila schopnost získat 

relevantní údaje ke zvolené problematice. Prokázala, že umí pracovat ve zvolené oblasti studia a že 

dokáže získané poznatky interpretovat. Předložená práce je pečlivě provedena jak po stránce 

metodologické a teoretické, tak i praktické. Protože autorka podala výborný badatelský výkon, práci 

lze přijmout jako vhodný podklad k obhajobě.  

  

Závěr: Diplomová práce vyhovuje náročným kritériím, navrhuji hodnocení známkou  
v ý b o r ně .  
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