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Roman Faů předkládá k obhajobě diplomovou práci, v níž prostřednictvím rozhovorů 

s pamětníky zpracovává zejména téma obnovy Ligy lesní moudrosti v období po roce 1989. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že struktura práce je mírně problematická, jelikož 

bezprostředně po úvodu následuje část metodologická, s podrobnou reflexí realizace 

orálněhistorického výzkumu. Samotný vhled do historie woodcraftu je součástí empirické 

části, respektive jejího úvodu. Ve svém celku však takto poskládané kapitoly mají svoji 

vnitřní logiku a postupně čtenáře uvádějí do tématu, podobně jako na scénu nejdříve 

přicházejí herci a teprve poté se rozvíjí samotný příběh.  

Již metodologická, úvodní část práce však naprosto jasně ukazuje, že diplomant pracuje 

systematicky, pečlivě, s velkým zaujetím pro dané téma. Což je pochopitelné, jelikož sám je 

do určité míry insiderem (a tuto skutečnost v textu reflektuje). Navzdory tomu se dokázal 

vyhnout nekritickému pohledu na historii woodcrafterského hnutí (jak tomu někdy 

v obdobných případech diplomantů-insiderů bývá).  

Jak už bylo uvedeno výše, stěžejním pramenem pro diplomovou práci byly rozhovory 

s představiteli woodcrafterského hnutí. Kromě interpretace jednotlivých témat je text 

doplněn také o poměrně podrobné a kvalitně zpracované karty narátorů, včetně protokolu, 

biogramu a kondenzovaného rozhovoru. Tato část dokladuje nejen zaujetí tématem a 

poctivost přístupu k práci; je také cenným zdrojem informací pro případné další zájemce či 

zájemkyně o dané téma. Výběr narátorů je promyšlený, diplomantovi se podařilo získat pro 

projekt v současnosti všechny žijící klíčové postavy woodcrafterského hnutí 80. a 90. let, 

celkem osm narátorů. S ohledem na skutečnost, že někteří pamětníci již nežijí, s čímž se 

musel diplomant vyrovnat nejen z hlediska praktické realizace výzkumu, ale i z hlediska 

osobního (s. 15), lze diplomovou práci vnímat také jako „záchranný“ výzkum. V porovnání 

s mnoha dalšími diplomovými projekty je vhodné vyzdvihnout, že diplomant až na jednu 

výjimku se všemi narátory realizoval dva rozhovory. Celkově je předkládaná práce 

z hlediska metodologického ukázkovým příkladem správné aplikace metody orální 

historie. K metodologické části bych měla jednu poznámku. Na s. 33 diplomant zmiňuje, že 

jiný badatel zpracovává publikaci k tématu čs. woodcraftu v období let 1945–1989, ve 

kterém plánuje využít fragmenty rozhovorů, jež pořídil Roman Faů. Moje otázka zní, zda je 

takové využití rozhovorů ošetřeno příslušným způsobem v souhlasu s použitím osobních a 

citlivých údajů. 

Pokud jde o část empirickou, tematické okruhy jsou zachyceny poněkud deskriptivním 

způsobem, nicméně diplomantovi nelze upřít také snahu o interpretaci. Přímé citace 

z rozhovorů by mohly být kratší, některé delší pasáže by bylo možné parafrázovat a doplnit 

o hlubší interpretace. Na druhé straně si velmi cením, že diplomant dokáže k jednotlivým 

fázím vývoje hnutí přistupovat kriticky a že jeho závěry vesměs nejsou „černobílé“. Velmi 

pěkným příkladem tohoto přístupu je reflexe předlistopadového období, kdy omezené 

možnosti i limitovaná svoboda v Československu zbrzdily vývoj patrný na západě, kde se 

woodcrafterské organizace přizpůsobovaly rozvoji konzumní společnosti (s. 75). Velmi 

zdařilé jsou také interpretace související s vývojem hnutí v období přechodu 



k demokratické společnosti. Předpokládám, že tyto závěry budou prezentovány v rámci 

obhajoby.  

V závěru bych se ještě zeptala a postavu Daniela Hoffmana, který byl z na počátku 90. let 

z organizace vyloučen „za doposud nevyjasněných okolností“ (s. 76) V textu autor zmiňuje 

možné důvody, které jsou hypotetické a do jisté míry možná i spekulativní. Celá tato kauza 

je dodnes ve woodcrafterské komunitě vnímána jako tabu. Požádala bych diplomanta, zda 

by mohl na základě rozhovorů, dalších pramenů i svých zkušeností interpretovat tuto 

skutečnost a důvody, proč po více než dvaceti letech je tato událost stále tabu. 

Z jazykového hlediska se jedná o standardní práci, autor se občas nevyvaroval 

pravopisných chyb, problémem je nadužívání ukazovacích zájmen a další drobné stylistické 

prohřešky, které by však bylo možné odstranit pečlivou editací práce. V případě publikace 

textu – což je moje poslední otázka, zda bude diplomová práce v upravené podobě 

prezentována širšímu publiku.  

Roman Faů prokázal dobrou schopnost samostatné badatelské práce, od designu výzkumu 

až po závěrečnou prezentaci výsledků. Práci proto hodnotím stupněm 1, výborně. 
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