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humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016. 76 s. + přílohy  
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Cílem předkládané diplomové práce je podle její autorky reflektovat kulturní dění a 
jeho vývoj ve městě Tábor v letech 1968 – 1970. Při analýze zkoumané problematiky 
diplomantka vychází především z archivních pramenů, dostupné literatury a orálně-
historických rozhovorů s pamětníky. Text je vystavěn na (poměrně neoriginálním) 
předpokladu, že zatímco v období tzv. pražského jara dochází k celospolečenskému uvolnění, 
které se projevuje zejména nárůstem kulturního dění a zapojení obyvatelstva do něj, s 
nástupem tzv. normalizace dochází k pozvolnému úpadku v této oblasti (a to jak, co do 
četnosti, tak i do kvality – vyprázdnění kulturních aktivit a návrat k oslavám ideologicky 
zabarvených výročí). Tato příliš obecná ,,hypotéza“ je podle mého názoru také hlavním 
nedostatkem celé práce, kterou nezachraňuje ani proklamovaná (a s ohledem na výslednou 
podobu práce značně diskutabilní) snaha o ,,plasticitu“. 

Struktura práce byla po formální stránce zvolena (víceméně) správně. Snad jen 
teoretická část (v níž se řeší provázanost a pravomoci městského aparátu) měla následovat až 
po metodologii, aby plynule navázala na empirickou část. Text sám o sobě je ze stylistického 
hlediska v pořádku, nevyhnuly se mu však drobné nedostatky v citační normě (pozornost 
upoutá např. opakující se chyba v příjmení vedoucího práce v poznámkách pod čarou), v 
syntax nebo v interpunkci.   

Pokud jde o pramennou základnu, je třeba ocenit, že diplomantka pracovala skutečně 
s pestrou paletou archivních písemných pramenů oficiální povahy (zápisy ze schůzí orgánů 
města, kronika města, kulturní kalendář, lokální periodika apod.). Jisté ,,okouzlení“ prameny 
tohoto typu je z textu zřejmé, chybí zde však kritická reflexe práce s nimi (mimo jiné se zde 
např. neřeší otázka obdobných pramenů na krajské úrovni). Orální historie zůstává spíše 
stranou. Do určité míry za to může i (podle mého názoru nesprávné) rozhodnutí badatelky 
nezapojit do výzkumu běžné občany Tábora (na základě generačního výběru), resp. jejich 
názor na kulturní dění ve městě. Uskutečněno tak bylo pouze 6 polo-strukturovaných 
rozhovorů, což je opravdu málo, jakkoliv se diplomantka snaží tuto skutečnost obhájit 
ostýchavostí potenciálních narátorů. Za zarážející považuji skutečnost, že diplomantka nikde 
neuvádí přehled rozhovorů, jejich délku, ani charakteristiku narátorů (věk, socio-profesní 
zařazení, rodinné poměry, vztah ke zkoumanému tématu apod.).  

Po metodologické stránce pak postrádám teoretický úvod, v němž by autorka shrnula 
základní informace k problematice kultury a festivity za socialismu (včetně definice toho, co 
všechno považuje pro účely své práce za ,,kulturní dění“). Bohužel tomuto tématu není 
věnována žádná pozornost, o čemž svědčí i přehled použité literatury. Pozitivně lze naopak 
hodnotit snahu reflektovat o problémech, které souvisí s realizací terénního výzkumu 
(komunikace s narátory a průběh samotného rozhovoru). Za víceméně zbytečnou pak 
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považuji pasáž věnující se podrobně jednotlivým okruhům rozhovoru, tj. tato část mohla být 
součástí příloh (popř. v metodologii nastíněna v jednom stručném odstavci). 

Samotná empirická je rozdělena do třech větších celků. První z nich se zaměřuje na 
kulturní a společenské dění ve zkoumaném období. Popsány jsou zde programy kin, divadel, 
hudebních akcí, ale i dalších společenských událostí, které se ve městě organizovaly. Druhá 
část je věnována reflexi tzv. velkých dějin (tj. pražskému jaru a nástupu tzv. normalizace). 
Rozebírán je zde obrodný proces, vstup vojsk i reakce obyvatelstva na něj, způsob (aktivní a 
pasivního) odporu a následný konsolidační proces ve společnosti (léta 1969, 1970). Zařazení 
této části do diplomové práce lze z hlediska časové osy jistě považovat za opodstatněné, 
nicméně její zpracování nijak nekoresponduje s vymezeným tématem, jímž je kulturní dění 
(viz např. otázka emigrace!). 

Všechny tři části jsou přitom založeny na stejném ,,scénáři“: stručná  historie, citace 
z archivních pramenů, ilustrativní pasáž z rozhovoru, shrnující parafráze. Každá část se opírá 
(především) o jeden titul z odborné literatury (řazeno chronologicky: V. Just, P. Skopal, K. 
Deniš, ) – v případě hudby jde navíc o titul, jehož autorem je (pravděpodobně) jeden 
z narátorů (K. Deniš), což však autorka v textu nikde nereflektuje. Na vlastní interpretaci 
autorka rezignovala. Nedozvídáme se tak prakticky nic o struktuře obyvatelstva Tábora (kdo 
byli nejčastější místní konzumenti kulturního obsahu a z jakých společenských vrstev se 
rekrutovali?), ani o rozvoji města v období reálného socialismu (pouze v úvodu autorka 
konstatuje, že Tábor měl pro komunistický režim ideologický význam s ohledem na tradici 
husitského hnutí). Stejně tak je v textu obsažen např. výčet toho, kolik dní věnovala táborská 
kina promítání domácích a zahraničních filmů, neobjevuje se tu však žádný přehled o tom, 
jaké filmy to byly, a zda zde existovala nějaká strategie (lišila se např. nějak skladba 
programu od ostatních kin v regionu?). Místa, která by stála za interpretaci, autorka přechází 
bez povšimnutí, např. úryvek z rozhovoru na str. 37 (viz pozn. pod čarou 94). Za nejzdařilejší 
považuji části věnované táborskému bigbeatu, Klokotské pouti a průběhu okupace v srpnu 
1968. Naopak informace o Majálesu jsou tak strohé, že by je bývalo stačilo zařadit do 
poznámky pod čarou. 

Z textu jako celku mám rozporuplný dojem. Zatímco první část se tváří jako výčet 
kulturních možností obyvatel Tábora (tj. pokus o kulturní dějiny), druhá část se snaží 
reflektovat politický vývoj v letech 1968 – 1970 a reakci obyvatelstva na něj (tj. událostní 
dějiny). Autorka přitom v obou případech rezignovala na snahu o vlastní výklad zkoumaného 
jevu (zejména pojmu ,,kultura“). ,,Schizofrenii“ celého díla konečně podtrhuje i samotný jeho 
název, který neobsahuje (na rozdíl od abstraktu) ani zmínku o kultuře! Výsledný text je tak 
(spíše než vědeckým textem) nesourodým kompilátem, v němž jsou za sebe řazeny informace 
z různých archivních pramenů a literatury, okrajově doplněné o (ilustrativní) citace 
z rozhovorů s pamětníky. Špatně uchopené téma má v tomto případě za následek (vedle 
schematičnosti) především vyprázdnění textu (čtenář sice chápe, co čte, ale nechápe proč; o 
cíli své práci navíc není evidentně přesvědčena ani sama autorka, jak napovídá Závěr, který je 
ryze formální).  
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Přitom stačilo, aby autorka využila např. komparativního přístupu, tj. pokusila se 
srovnat specifikum kulturního dění v Táboře s děním v obdobně velkém historickém městě 
v jiném regionu, vytvořila by vlastní typologii kulturních akcí i reakcí městské správy (a 
v případě událostních dějin se zaměřila na jejich souvislost s kulturou).  

Diplomovou práci Pavly Rozkydalové s ohledem na všechny výše uvedené výhrady 
doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou 3 (,,dobře“), a to pouze na 
základě průběhu obhajoby. 
 
V Praze, dne 1. 2. 2016 

 
Mgr. Jiří Hlaváček 

 
 


