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Předložená diplomová práce je věnována důležité problematice volnočasových aktivit druhé 

poloviny 20. století. Odborové rekreace jsou často vnímány jako jeden ze symbolů 

předlistopadového Československa. Dlouhá léta stála tato problematika mimo zorné pole 

badatelů a teprve v posledním desetiletí je této otázce poskytována badatelská pozornost. 

Zpracování tématu, jak v širokém celostátním měřítku, tak i v regionální a podnikové 

perspektivě je velmi žádoucí. S ohledem na dobu, která již od roku 1989 uplynula, je tzv. 

nejvyšší čas využít možností orální historie umožňujících zachycení osobních prožitků a 

zkušeností nejen pracovníků ROH, ale i běžných rekreantů. Téma je tak z mého pohledu 

velmi aktuální, což zvyšuje hodnotu předložené diplomové práce. 

Diplomová práce kolegyně Kafkové je založena na solidním základu odborné 

literatury, která je vhodně doplněna i pramennou základnou. Z pohledu archivních pramenů je 

práce opřena o fondy podnikového archivu Škoda Auto Mladá Boleslav a některé zdroje 

z Všeodborového archivu. Diplomová práce je postavena na systematickém studiu dobové 

literatury a stranou nezůstala ani složka orální historie. 

Diplomová práce je logicky a přehledně strukturována. Po přehledném úvodu a 

metodologii následuje kritika pramenů a literatury. Vlastní práce je rozdělena do sedmi 

kapitol. První kapitola Koncept volného času a cestování přináší přehledně strukturované 

zasazení odborových rekreací do dobových konceptů trávení volného času. Diplomantka 

neopominula ani sledování této kategorie z pohledu dobové legislativy. Druhá kapitola 

zasazuje do společenského a politického kontextu vývoj a činnost ROH v Československu po 

konci 2. světové války. 

Vlastní jádro práce představují kapitoly tři až sedm, ve kterých je přehledně 

rozpracován vývoj rekreací ROH a jejich jednotlivých forem (výběrové, podnikové a 

pionýrské). Velmi pozitivně hodnotím poslední kapitolu Odborové rekreace 

v mladoboleslavské automobilce Škoda, která s využitím pramenů z podnikového archivu 

přináší mikrohistorickou sondu do vývoje podnikových rekreací v AZNP Mladá Boleslav. 

Diplomantka však při zpracovávání této kapitoly narazila na zásadní problém, který spočívá 

v tom, že v mnoha podnicích se k problematice odborových organizací dochovaly jen kusé 

informace a bohužel po roce 1989 často docházelo i k likvidaci pramenů podnikových 

organizací ROH. Bohužel ani snaha diplomantky zaplnit tyto mezery širším využitím orální 



historie nebyla s ohledem na neochotu respondentů možná. Závěr diplomové práce přináší 

přehledné zodpovězení vytčených cílů, ačkoli by prohloubení a precizování formulací kvalitě 

práce zajisté přispělo. 

Cílem diplomantky bylo sledovat proměny odborových rekreací ROH v širším 

časovém období let 1945 až 1989, což s ohledem na formulaci závěrů je chvályhodné, ale při 

zohlednění rozsahu celé problematiky má za následek jistá zjednodušení a povrchnost dílčích 

částí. Je však nutné velmi ocenit zdravé zapálení diplomantky pro zkoumané téma a ochotu se 

do tohoto tématu odborně ponořit. 

Předložená diplomová práce je solidně a přehledně zpracována. Diplomantka ukázala 

schopnost pracovat se širokým spektrem pramenů i literaturou a prokázala, že zvládne získané 

poznatky třídit, zpracovat a interpretovat. Po jazykové stránce je diplomová práce na velmi 

dobré úrovni, jak po stránce stylistické, tak též gramatické. 

 

S ohledem na výše uvedené tak mohu konstatovat, že diplomová práce paní Věry Kafkové 

splňuje formální i obsahové náležitosti diplomové práce. Dokládá schopnost autorky 

k samostatné odborné práci, proto předložený text mohu doporučit k obhajobě před komisí a 

navrhuji hodnocení v e l m i   d o b ř e, při zdařilé obhajobě i v ý b o r n ě. 
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