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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):  
Práce Bc. Volfové si vzala za cíl prozkoumat názory reenactors, tedy lidí, kteří rekonstruují bitvy z doby 
americké občanské války, na současné problémy americké společnosti, které s jejich tématem bezprostředně 
souvisejí. Jde především o otázku památníků jižanských politiků a generálů, užívání konfederační bojové zástavy 
a tzv. mýtus ztracené věci. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, první představuje reenactors, další tři se týkají 
zmíněných témat.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Bc. Volfová se rozhodla vyzpovídat reenactors pomocí online dotazníku, což je originální a tvůrčí přístup. 
Bohužel už výchozí pozice do značné míry limituje význam výsledků její práce a pravděpodobně proto závěry 
práce rovnou umístila i do úvodu. Mimo to si ale autorka nebyla schopna opatřit relevantní literaturu. Tvrdí, že 
přináší v Česku originální pohled na problematiku Lost Cause, aniž by si dohledala, že se tématu věnoval 
především Jiří Hutečka1 a v menší míře Marek Vlha.2 Kdyby si navíc našla i důležité knihy americké 
provenience,3 omezila by tím zavádějící a nepřesná tvrzení. Dost často se opakuje omyl, že mýtus Lost Cause je 
čistě věcí Jihu USA, přitom jím byla prostoupena celá americká společnost a zejména historiografie prakticky až 
do počátku nového tisíciletí. Nemohla tak očekávat, že amatéři, pro něž je rekonstrukce bitev koníčkem, budou 
nějakým zásadním způsobem jedineční. Její tvrzení v závěru na straně 54: „To potvrzuje, že samotná znalost 
dějin občanské války není pro porozumění dnešní problematiky tak důležitá, jako znalost poválečného vývoje a 
souvislostí 20. století,“ je opravdu zásadní omyl, právě skrze poznání občanské války a předchozího vývoje lze 
demytizovat pozdější narativy jakým je Lost Cause.  
 
Kromě výše zmíněného, mám s prací i užitou metodologií hned několik problémů: 
1) Diplomantka hned v úvodu obhajuje volbu právě reenactors, neboť se domnívá, že mají hlubší znalosti dané 

problematiky. O tom můžeme velmi úspěšně pochybovat a ke stejnému názoru nakonec dospěla i sama 
autorka. Na což by pravděpodobně přišla, kdyby se seznámila s českým, případně americkým prostředím 
reenactors. 

2) Bc. Volfová neustále hovoří o jedinečnosti reenactors, ale přitom nám není schopná představit, co vlastně tito 
lidé mají na práci a v čem jsou výjimeční. Jak taková rekonstrukce bitvy probíhá? Předchází jí nějaká 
přednáška o Americké občanské válce? Dochází k nějaké diskusi s diváky o problematice otroctví? Většina 
reenactors, které jsem měl tu možnost poznat, přesně ví, jak se na bojišti pohybovalo každé dělo, ale o 
historickém kontextu daného konfliktu neví o mnoho víc než studenti základní školy. Že by se pak tito lidé 
měli podílet na nějakém edukativním programu, jak autorka navrhuje v závěru, zní dost problematicky. 

3) Diplomantka se měla nejprve se skupinou reenactors a jejich činností blíže seznámit, měla se pokusit zjistit, 
zdali jsou informovanější, než průměrný Američan a pak na tom stavět své hypotézy. Vzhledem k tomu, že 
tak neučinila, jsou její závěry málo překvapivé. Tady se obávám, že zvolená metoda online dotazníků není 
nejlepší a mnohem významnější by bylo přímé setkání, kde se takových informací dá dobrat. 

 
1 Jiří Hutečka, Generál a jeho historikové (Olomouc, Univerzita Palackého, 2005). Jiří Hutečka, Země krví 

zbrocená (Praha: Lidové Noviny, 2008).  
2 Marek Vlha, Mezi starou vlastí a Amerikou (Brno: Matice Moravská, 2016). 
3 Za ideální syntézu fenoménu Lost Cause považuji knihu nedávno zesnulého historika Edwarda Bonekempera 
III, The Myth of the Lost Cause: Why the South Fought the Civil War and Why the North Won (Washington: 
Regnery History, 2015).  



4) Na straně 20 autorka považuje reenactors jako pojítko mezi současným děním a konfliktem. Ale proč, když 
jinde uvádí, že je jejich názor upozaděn a měli by se víc snažit o komunikaci, když je na ně v médiích 
stereotypní pohled a nejsou vyslyšeni?  

5) O správnosti její metodologie se navíc nemůžeme přesvědčit, neboť zcela nepochopitelně nepřiložila ke své 
práci dotazník, který reenactors rozeslala. A to pomíjím, nakolik je 47 lidí (z asi 30 000) reprezentativní 
vzorek, aby se z něj dalo něco usuzovat.  

6) V práci jsem postrádal také názory návštěvníků, kteří se rekonstrukcí bitev účastní. Opravdu považují snahu 
reenactors za vzdělávací činnost? 

7) Ačkoli se autorka snaží jednotlivé výpovědi roztřídit a vyvozovat z nich nějaké závěry, troufám si tvrdit, že 
by měla propříště jít více do hloubky a být i kvantitativně přesnější. Nezřídka se v textu objevují fráze typu: 
asi desetina (to je kolik ze 47?) si myslí A, velká většina si myslí B atd... 

8) Naprosto schází také jakákoliv vnější kritika pramene, tedy informace o respondentech. Jen občas je uvedena 
profese a bydliště.  

 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):  
 
Formální zpracování je na odpovídající úrovni, byť se diplomantka nevyvarovala tradičních chyb, mezi něž patří 

špatné seřazení interpunkčních znamének a čísel poznámek pod čarou. Obdobně nejsou nijak citovány filmy, 
ačkoli Chicago Manual of Style to vyžaduje (např. str. 17). 

Jazykový projev hodnotím spíše kladně, ale bohužel se v textu vyskytuje poměrně hodně překlepů, případně 
kostrbatých formulací, které pravděpodobně vyplývají z překladu z anglického jazyka.  

 
Jen namátkou uvádím pár příkladů: 
 
Překlepy a jiné jazykové problémy  
Str. 2 – Guerilla je nesprávný výraz – česky můžeme užít gerila anebo lépe ponechat ve španělštině jako 

guerrilla. 
Str. 16 – Nechtějí si na ní [válku] hrát o víkendech. 
Str. 31 – Na protest proti výkonnému nařízení prezidenta Harryho Trumana, jenž zapříčinil rasovou rovnost v 

armádě... – buď jde o chybu ve shodě podmětu a přísudku, nebo jde o dost kostrbatý výrok, že Truman 
zapříčinil rasovou rovnost. Rovněž následuje chyba v interpunkci a číslu poznámky. 

Str. 32 – kapitola reakce po útoku v Charlestonu zcela neodpovídá nadpisu – zejména závěr. 
 
Problematické překlady: 
Termín přemazat historii se v práci objevuje častěji a nepřipadá mi adekvátní. 
Str. 3 – Termín Lost Cause má český překlad od kolegy Hutečky – Mýtus ztracené věci, autorčiny pokusy jako 

„ztracený případ“ nebo „marná snaha“ z tohoto srovnání vychází určitě hůř. 
Str. 16 – Spojení „průměrní reenactors“ nedává smysl, spíše by se hodilo „typičtí reenactors“ 
Str. 19 - Konec konců, ti vojáci byli obyčejní muži, takzvaní kluci od vedle, kteří si prošli něčím mimořádným, 

postavili se nepředstavitelnému strádání, vydrželi nemyslitelné utrpení a hrůzy, a to všechno proto, že v něco 
věřili. 

Str. 23 – Ironicky vyzývá... jsem si jist, že ironicky nevyzýval, ale že to je ironické. 
 
Zmatečná či nepřesná tvrzení: 
Str. 4 – Wilson nebyl první jižanský prezident USA od konce občanské války, ale byl to Andrew Johnson, 

Wilson byl první „zvolený“ jižanský prezident. 
Str. 22 – United Daughters of Confederacy vznikly v roce 1894 
Str. 27 – James Longstreet měl dle autorky vymizet z narativu Americké občanské války ve 20. století. Najdeme 

jej v každé důležitější knize. 
Str. 29 – Konfederační vlajka měla být symbolem svobody?  
Str. 30 – Zavádějící historie této vlajky – Leeho armáda ji sice použila, ale zodpovědný za ni byl P. G. T. 

Beauregard, který ji i odsouhlasil. 
Str. 31 – Asi by bylo potřeba trochu osvětlit název Jižní kříž, protože v českém prostředí znamená jednoznačně 
souhvězdí a na vlajce ho má Nový Zéland.  
 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Práce kolegyně Volfové je jistě originální a oceňuji především její 



snahu získat relevantní informace formou dotazníků. Na druhou stranu je plná mnoha metodologických 
otazníků, a to snižuje vypovídající hodnotu jejího textu. Její závěry, že reenactors vlastně historii americké 
občanské války nerozumí a že by se neměli stereotypizovat nejsou vůbec překvapivé. 

  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

1) Do jaké míry lze rozlišit, zda je daný reenactor pouze příznivec military s politickým názorem a do jaké 
míry jde o člověka s hlubokým zájmem o historii americké občanské války? Případně jak je můžeme 
odlišit od průměrného Američana? Například někoho, kdo má načteno o americké občanské válce, jen 
jej nezajímá military? 

2) Proč autorka nezařadila do své práce i dotazník, případně statistické údaje vyplývající z dotazníků? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F): Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku mezi C a D. Konečné rozhodnutí nechávám na 
průběhu obhajoby. 
 
 
Datum: 22/8/2019        Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


