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Bakalářská práce sl. Fürstové se věnuje mimořádně zajímavému a opomíjenému
problému, který je odrazem své doby. Název však bohužel slibuje více než vlastní text,
v němž se kolegyně ve výzkumné části zaměřila pouze na léta 1945 (od května)  1948 (do
února).
Po značně neprofesionálním úvodu s gramatickými chybami formuluje kolegyně cíl
práce, správně upozorňuje na nemnohé tituly, jež se otázce odborářské dovolené již věnovaly,
a provádí výčet správně zvolených hlavních metod („metoda archivního výzkumu“ /s. 7/, tedy
pravděpodobně historická, archivně-historická, a narativní interview s pamětníky), mezi nimiž
ovšem chybí komparativní metoda a její aplikace. Vlastní prameny byly vybrány správně,
jsou však zcela neuspokojivě analyzovány (co si má čtenář představit pod pojmem kartony
s archivními dokumenty?). Obdobné rozpaky pak budí i autorčino třídění literatury na
primární (ve skutečnosti jde o prameny) a sekundární (odborná literatura). Ve vlastním výčtu
autorů odborných titulů pak postrádáme světově uznávané historiky, kteří se problematice
dělnického hnutí a odborů věnovali (Mommsen, Kořalka, Šolle…), Kaplan sice ve výběru
nechybí, ale vlastní práce s jeho tituly je takřka nulová. Nemenší pochybnost vzbuzuje i
absence profilů deseti informátorů, jejichž vzpomínkám na dovolenou ROH (jejich sběr
realizovalo Centrum orální historie ÚSD) jsou věnovány pouhé čtyři stránky; navíc ovšem
není vůbec zřejmé, zda svou dovolenou realizovali v letech 19451948.
Část 2 (Vymezení pojmů) je v mnohém nadbytečná, ale především povrchní a
s věcnými chybami („Za protektorátní vlády Heiricha Heydricha…“, s. 17). Střední vrstva
jezdila „na dovolenou“ zcela jistě již za Rakouska-Uherska (letní byty), obdobně jako vyšší
střední vrstva. Účastníci dovolené ROH pak zcela jistě nebyli vybíráni podle pracovních
výsledků a morálních kvalit (s. 11). Za pozitivum této části práce naopak považuji, že se
autorka snažila dopátrat změn v legislativě směrem k dovoleným, jakkoliv překračování
časového rámce února 1948 pokládám (nejen v této části) za nadbytečné. Nedostatečně
promyšlená je i část 3. Ekonomické a politické aspekty sledovaného období, kde není
analyzována úloha odborů po druhé světové válce, při konfiskacích majetku i při přípravě
voleb (i v této části chybějí často odkazy na odbornou literaturu), jejich propojování s KSČ.
Vlastní dějiny odborů, jejich struktury (část 4.) obsahují sice řadu důležitých údajů, často však
opět bez odkazu na odbornou literaturu (s. 24, první odstavec, s. 29, první a druhý odstavec, s.
32 apod.), ovšem nereflektují  jak již bylo napsáno  některé světově uznávané vědecké
tituly. V části věnované poválečné historii pak kolegyně prezentuje i data získaná vlastním
výzkumem. Právě tyto doplňky považuji za nejlepší část práce, podobně jako druhou část
vlastního výzkumu, která se zaměřila na rekonstrukci rekreace ROH v letech 1946 až 1948
z dobového odborářského tisku (předchozí historický exkurz představuje kompilaci z odborné

literatury). Přestože autorka občas podléhá nekriticky materiálu, vypadávají jí citace, jde o
první ucelenější pokus o popis odborářských rekreačních aktivit v tomto období.
Na závěr je třeba říci, že se kolegyně nenaučila dostatečně „řemeslo“: výběr literatury,
práci s ní, kritickou analýzu pramenů. Na druhé straně se ji však podařilo sestavit na základě
původního materiálu dějiny odborářské dovolené v prvních poválečných letech. Vlastní závěr
je však zcela bezradný; objevuje se v něm nový materiál, neukázněné překračování
zkoumaného období, nešťastně formulované teze typu „Vzpomínají-li pamětníci na
dovolenou ROH, spojují ji s tehdejší ideologií a politickým programem“.
Po zvážení negativ a pozitiv hodnotím práci na rozhraní velmi dobré a dobré.
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