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Oponentský posudek na diplomovou práci Romana Faů Obnova československého 

woodcrafterského hnutí po roce 1989. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity 

Karlovy, 2018. 86 s. + přílohy.  

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 

 

Záměrem předkládané diplomové práce je zmapovat obnovu a institucionalizaci zájmového 

hnutí českých woodcrafterů (Liga lesní moudrosti) po roce 1989. Autor při (re)konstrukci tohoto 

dynamického procesu využívá typově pestrou paletu pramenů od rozhovorů s pamětníky, přes 

egodokumeoty (kroniky, deníky, korespondenci) až po dobová periodika a (primární i sekundární) 

literaturu. 

Hned na úvod je třeba konstatovat, že různá zájmová hnutí (skauting, tramping, turistika, 

livinghistory apod.) představují v rámci Pracoviště OHSD poměrně frekventované výzkumné téma, 

nicméně předkládaný text se svým pokusem o komplexní zmapování jednoho krátkého (navíc 

zakladatelského) období všem podobným pracím vymyká. Vybrané téma proto lze považovat za 

zajímavé a originální, přičemž kvalitativně získává především entuziasmem diplomanta, který je sám 

insider (tj. woodracfater) a z textu je zřejmé, že výzkumné téma jej naprosto pohltilo. 

V mnoha ohledech mi tak autorovo pojetí (ať už použitými prameny, linií výkladu či 

některými dílčími závěry) připomíná vynikající – a svým způsobem dosud nepřekonanou - publikaci 

Jiřího Suka Labyrintem revoluce. Obdobně jako Suk, se také Faů snaží mapovat vývoj událostí 

bezprostředně po listopadu 1989 a trajektorie Občanského fóra (OF) se v mnohém podobá problémům, 

které musela při své institucionalizaci řešit také Liga lesní moudrosti (LLM). V diplomové práci 

předkládaný narativ má však ,,lepší“ konec, zatímco OF se rozpadá a na jeho základech vzniká 

Občanská demokratická strana (ODS), LLM tlak zevnitř vlastní skupiny ,,ustojí“ a ,,odpůrci nových 

pořádků“ (příznivci euroindiánství) odchází. 

Struktura práce byla po formální stránce zvolena správně. Po podrobné metodologické části 

následuje obdobně rozsáhlá kontextuální část o dějinách woodracftingu a poté empirická část, v níž 

jsou rekonstruovány jednotlivé kroky, které vedly k institucionalizaci LLM v první polovině 90. let. 

Pokud jde o metodologii, práce obsahuje všechny potřebné informace o výzkumných cílech, způsobu 

výběru narátorů, použité metodě sběru dat i typologii pramenů. Oceňuji především badatelskou 

reflexivitu (i s ohledem na vlastní insiderství) a podrobný popis terénního výzkumu. Větší prostor 

mohl být nicméně věnován etickým otázkám výzkumu, a především pak analytickým postupům a 

teoretických východiskům (viz dále). 
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V empirické části je komplexně analyzován proces institucionalizace LLM od prvních schůzek 

bezprostředně po listopadu 1989, přes ustavující schůzi a vybudování oficiální struktury a 

komunikačních kanálů (vlastní periodika). Po analytické a interpretační stránce je empirická část 

zpracována na velmi dobré úrovni, což svědčí o erudici diplomanta. Za zajímavé pak považuji 

především pasáže věnované paradoxu nabyté svobody, která přinesla zkoumanému hnutí spíše 

problémy, než že by se pozitivně promítla do jeho fungování.  

Po formální stránce nelze předkládanému textu nic vytknout. Autor má velmi dobrý literární 

styl, a práce se tak čte prakticky. Až je čtenáři skoro líto, že ve chvíli, kdy se do empirické části 

skutečně ponoří je zároveň již na jejím konci. Škoda, že předkládaný text je pouze o obnově 

woodracftingu po roce 1989, nikoliv o woodracftingu samotném (o jeho dalších ideových a 

generačních proměnách, k nimž dochází v kontextu globalizovaného světa). Výše uvedené 

pochopitelně nelze považovat za nedostatek, ale je to způsobeno výzkumným záměrem diplomanta. 

Mám-li z pozice oponenta předkládané práci přece jen něco vytknout, což se očekává, pak je 

třeba upozornit především na teoretickou a konceptuální neukotvenost výzkumu. Autor se bohužel 

spokojil pouze s chronologickou (re)konstrukcí událostí a zcela stranou ponechal otázku formování, 

ustavování či (znovu)nalézání kolektivní identity zkoumaného hnutí. Zvolené téma přitom vyloženě 

vybízí k aplikaci teorií z oblasti paměťových a identitárních studií, jak se ukazuje např. na průběhu 

ustavující schůze při názorovém střetu různých názorových proudů (euroindiáni a woodcrafteři), kdy 

dochází k rozporu mezi oficiálním diskursem (idylické líčení zakladatelského období v dobovém tisku 

a kronikách) a pamětnickou reflexí (viz s. 66), tj. ústřední mocensky prosazovaný narativ potlačuje 

dílčí nekomplementární vzpomínky. Stejně tak výběr narátorů svádí k interpretaci na úrovni velkých 

dějin, kdy autor sleduje především dobové ,,decision makery“ a dění ve vedení hnutí, aniž by 

rozhodování na nejvyšší úrovni kontextualizoval názory řadových členů (v tomto případě nicméně 

opět hraje hlavní roli definování výzkumného záměru). 

I přes uvedené výhrady však předkládaná diplomová práce podle mého názoru splňuje 

všechny předepsané požadavky na kvalifikační práci magisterského stupně (resp. v některých 

ohledech je dokonce převyšuje). Autor prokázala, že je schopen samostatně pracovat v terénu 

(zrealizovat vlastní výzkum založený na metodě rozhovoru s dostatečným počtem respondentů), sebrat 

a utřídit značnou část různorodých pramenů (odborná literatura, beletrie, kroniky, egodokumenty, 

periodika atd.), zasadit je do příslušného historického kontextu, podrobit kritické analýze a následně 

také interpretovat.  

Diplomovou práci Romana Faů proto doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení 

známkou 1 (,,výborně“).  

V Praze, dne 4. 9. 2018       Mgr. Jiří Hlaváček 


