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Abstrakt 

Tento výzkum se zaměřuje na českou komunitu lidí se zájmem o druhou světovou 

válku, tzv. reenactors. Tato komunita se zaměřuje na autentické ztvárnění minulosti. V této 

souvislosti se do hloubky zabývám genderovými aspekty rekonstrukcí událostí druhé 

světové války skrze reenactingovou scénu. Zda ženy v komunitě přijímají své role a zda 

jim nevadí navracet se zpět k původnímu postavení, které měly ženy ve čtyřicátých letech. 

Klíčové je pochopení toho, jak členové reenactmentu smýšlejí o roli muže a ženy za druhé 

světové války a jak tuto představu produkují do dnešní doby v reenactmentová scéně. 

Důležité jsou též motivace členů k participaci a jejich představy těla. Veškerá bádání 

během tohoto výzkumu se opírá o existující sociálně antropologické rámce. Tento výzkum 

je kvalitativního charakteru. Bylo provedeno celkem devět rozhovorů se členy této skupiny 

tak, aby byl zachován poměr mužů a žen stejný. Nakonec se rozhovorů tedy zúčastnilo 5 

mužů a 4 ženy. Ženy se necítí být omezovány ve svých příležitostech, i když jsou jim ve 

skutečnosti omezovány na základě genderových rolí, které jsou jasně dichotomicky 

rozděleny. K participaci je vede, stejně jako muže, láska k historii a připomínání zásluh 

žen, které se účastnily bojů za druhé světové války. 

Abstract 

This research focuses on the Czech community of people interested in World War 

II, the so-called reenactors. This community focuses on an authentic depiction of the past. 

In this context, I deal in depth with the gender aspects of the reconstruction of the events of 

World War II through the reenacting scene. Whether women in the community accept their 

roles and whether they do not mind returning to the original position that women had in the 

1940s. The key is to understand how the members of the reenactment think about the role 

of man and woman during the Second World War and how they produce this idea to this 

day in the reenactment scene. The motivations of members to participate and their ideas of 

the body are also important. This research is based on existing socio-anthropological 

frameworks. The qualitative method has been used. A total of nine interviews were 

conducted with members of this group to keep the gender ratio the same. In the end, five 

men and four women took part in the interviews. Women do not feel limited in their 

opportunities, when in fact they are limited by their dichotomously divided gender roles. 

Women, like men, are led to participate by a love of history and a reminder of the merits of 

men and women who took part in the fighting during World War II. 
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1 Úvod 

„Přicházím k bráně, u které stojí dva urostlí američtí vojáci. Oba mají přes rameno 

přehozenou pušku a hlídají bránu, aby se nikdo nedostal do vojenského tábora bez 

propustky. V dáli hraje swingová muzika a ozývá se smích z tábora. Pár dívek, je jich asi 

pět, stojí v malé skupince opírajíc se o zábradlí poblíž brány, a něco si mezi sebou špitají. 

Vlakem z Prahy jsem do Plzně jela sama. S nikým jsem neměla domluvený sraz. Rozhlížím 

se kolem a přemýšlím, jak se dostat přes vojáky do tábora bez propustky. ,Za chviličku sem 

přijde a podškrábne ti to,ʻ povídá jedna drobná slečna druhé, která v ruce svírá kousek 

papíru. To mne zaujalo, tak jsem přistoupila blíž. Ukázalo se, že ve skupince jsou dvě mé 

kamarádky. Po pozdravení celého hloučku se zdvořile ptám: ,Víte, jak se dostat do 

tábora?ʻ Dívky se usmály a pokynuly hlavou směrem k bráně, za níž na nás mávala další 

dívka v uniformě, která svírala pár malých papírků. 

V Plzni je krásný teplý jarní podvečer, píše se rok 2019.“ 

 

 

Tímto okamžikem, který jsem si tehdy zapsala, jsem započala vstup do mnou zkoumaného 

terénu, a tím i celý můj výzkum reenactingové komunity, která se zaměřuje na 

rekonstrukce vojenské historie. Celá reenactingová scéna se dělí na různě zaměřené kluby 

válečné historie, přičemž má pozornost se ubírala směrem těch klubů, které se soustředí na 

rekonstrukci událostí druhé světové války. Členové se scházejí na rozmanitých bojových 

akcích, přičemž nejznámější událostí v České republice jsou Slavnosti svobody v Plzni, 

které se každoročně konají v květnu, ku příležitostí výročí konce druhé světové války. Zde 

se rozbije tábor v samém srdci Plzně a všichni členové této komunity, mající na sobě 

dobovou druhoválečnou uniformu nebo dobový civil, veřejnosti demonstrují, jak se za 

druhé světové války žilo, co vojáci, které ztvárňují, zažívali, jak se odívali, jakou používali 

techniku a jak vypadala jejich všední každodennost. 
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Téma má bakalářské práce je reenactment a genderové aspekty rekonstrukcí 

událostí druhé světové války. V této souvislosti se do hloubky zabývám genderovými 

aspekty rekonstrukcí událostí druhé světové války skrze reenactingovou scénu. Mým 

předpokladem je, že se tomuto koníčku budou věnovat především muži, a proto mne 

zajímá, jaké má v takové komunitě místo žena. Co tam obvykle dělá a zda se to liší od 

náplně toho, co dělají v reenactmentová skupině muži. Klíčové je pochopení toho, jak 

členové reenactmentu smýšlejí o roli muže a ženy za druhé světové války a jak tuto 

představu produkují do dnešní doby v reenactmentová scéně. 

S touto komunitou jsem se již několikrát střetla a byl to pro mne velký zážitek 

stejně, jako pro většinu návštěvníků, která se dostane do kontaktu s touto komunitou. 

Dochází v ní totiž k proměně dnešního světa se vším všudy. Lidé se zde oblékají jinak, 

používají jiné předměty. Mnohem starší a dobové. Nepoužívají výdobytky moderních 

technologií v rámci zachování autenticity. Staví tábory a v nich dobové vojenské stany. 

Dělají ukázky pro veřejnost a když večer zavřou závory tábora, bez propustky se do tábora 

jen tak někdo nedostane. V takovou chvíli se atmosféra cestování v čase ještě prohloubí. 

Rozhodla jsem, že se budu ve své bakalářské práci věnovat tomuto tématu 

především z toho důvodu, že je to velice sociálně-antropologicky nosné téma, že je až 

překvapující, že se tomuto terénu věnuje jen pár odborníků. Především se tyto odborné 

výzkumy zaměřují na zkoumání autenticity. Pro mne dalším nejmarkantnějším a 

hodnotným aspektem je otázka genderových rolí. V terénu jsem si všímala toho, že je 

skupina hodně dělena právě na základě genderu. To byl důvod, proč jsem se rozhodla tuto 

práci vzít tímto směrem.  
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2 Teoretický a tematický rámec 

2.1 Studie reenactmentu 

Historií této subkultury se věnuje podrobně Filip Procházka, který zmapoval historický 

vývoj českého a československého reenactmentu.  

Reenacting neboli přehrávání historie je aktivita, které se věnují muži i ženy se 

zájmem o rekonstrukci dějinných událostí. Tento pojem není podle Procházky doslovně 

přeložitelný do češtiny. Ale podle mého názoru můžeme pojem „reenacting“ volně přeložit 

právě jakožto „přehrávání historie,“ čímž se liší od tzv. „living history,“ která spíše 

napodobuje způsob, jakým dříve lidé ve starších epochách žili, jak se odívali atd. Skupina1 

reenactors (tak se nazývají členové této skupiny) se zaměřuje na autentické ztvárnění 

minulosti, především té vojenské (Procházka, 2013: 17). 

Kimberly Powellová se k tomuto rozdělení na reenacting a living history vyjadřuje 

ve svém článku Getting Started with Reenacting tak, že v reenactingu berou lidé své role 

víc vážně a jsou schopni se reenactingovým aktivitám věnovat za jakýchkoliv podmínek – 

jednoduše tak, jak by se daná postava, kterou reprezentují, za daných podmínek chovala 

taky. Znamená to nošení nepohodlného oblečení nebo reenactování2 i ve špatném počasí. 

Tím se reenacting od living history odlišuje. Souvisí s tím také míra studia historických 

pramenů, kdy reenactoři chtějí mít co největší přehled o epoše a roli, kterou ztvárňují 

(Powellová, 2012). 

Vanessa Agnew a kol. zase tvrdí ve své publikaci Re-Enactment History, že pomocí 

reenactingu a skrze ponoření se do historie jsme obohaceni o to, co bychom nepochopili 

během studia historie (Agnew a kol., 2012). 

Podle Haddena se reenactoři dělí do několika kategorií. Například podle autenticity. 

Zde se reenactoři dělí na FARBs přezdívané polyesteroví vojáci. Název FARB je odvozen 

od „Forget About Research Baby“, neboli „Zapomeň na výzkumy, zlato“. Poté na 

mainstreamové reenactory, kteří mají největší zastoupení. Reenactoři pořádají veřejné 

ukázka pro veřejnost. Na autenticitě si zakládají do té doby, dokud mají publikum. Zároveň 

jejich zevnějšek je bez vad, obsahy jejich brašen nebo spodní oděvy jsou imitacemi ze 

současnosti. Progresivní reenactoři jsou pak ti, kteří se autenticitou zabývají do detailu. 

 
1 Emický termín skupina budu v této práci používat v kurzívě. Členové reenactingové scény totiž sami i 

během rozhovorů termín skupina používají, a je mi proto příjemnější s tímto termínem takto pracovat. 
2 Takto své aktivity participanti nazývají. Sami sebe pak označují jako reenactoři a proto  s tím takto budu 

pracovat. 
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Všechno mají historicky adekvátní a nedělají nic, co narušuje jejich autentičnost (Hadden, 

1999). 

Reenactors se také kategorizují podle dějinné epochy, kterou ztvárňují: klasický 

reenactment (římské legie), reenactment temného věku (období od pádu Západořímské 

říše až po vrcholný středověk), reenactment středověku (evropské dějiny od pádu Říma 

po 15. století), reenactment renesance (14. - 17. století3) a moderní reenactment (od 

počátku moderních dějin na konci 18. století až po současnost - například Americká 

občanská válka, první světová válka (WWI), druhá světová válka (WWII), válka v Koreji, 

válka ve Vietnamu), (Hadden, 1999). 

Typy jednotlivých reenactorů uvádím právě proto, že přesné dodržování genderových rolí 

tehdejší doby bude nejspíš vedeno především ze strany progresivních reenactorů a zároveň 

ve skupinách moderního reenactmentu. 

2.2 Reenactment v České republice (a Československu) 

Fakt, že se terminologie na reenactingové scéně uvádí v angličtině, v nás může 

vyvolat otázky, kde se u nás reenactment vlastně vzal, proč je názvosloví používáno 

v anglické formě a z čeho se vlastně u nás reenactment zrodil. 

Tento fenomén má podle Procházky v České republice kořeny v českém trampingu. 

Uvádí ale, že úplné začátky jsou velice špatně zmapovány a nelze nikde nalézt prameny, 

které by to potvrzovaly (Vaněk in: Procházka, 2013: 35). Tyto kořeny ovšem nezavrhuje, 

jelikož z výpovědí jeho informátorů je prokazatelné, že se reenacting mohl z trampingu 

vyvinout. Někteří jeho informátoři uvádějí, že s reenactingem začínali ještě za dob 

socialismu tak, že jezdili na vandry, oblékli si zelenou bundu a s nožem za opaskem 

vyrazili do lesa. Komplexnějšího rázu v napodobování to začalo nabírat až ve chvíli, kdy 

se tento koníček překlenul do reenactingu. Další původ mohla mít také komunita šermířů, 

kteří ovšem skrze historický šerm začali ztvárňovat jiné epochy než ti, kteří se reenactingu 

začali věnovat skrze tramping. (Procházka, 2013: 36). 

Velký boom v českém reenactingu pak nastal po roce 1989, kdy došlo k otevření 

hranic a s tím i k rozšíření nových příležitostí. Například při pořizování americké vojenské 

techniky, výstroje a celkového vybavení. Lidé mohli sami začít cestovat a navštěvovat 

historická místa a měli i více peněz k tomu, aby si vojenské vybavení mohli dovolit 

 
3  Renesance byla součástí pozdního středověku a byť se to překrývá se středověkem, od středověku se 

odděluje. 
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(Procházka, 2013: 36, 37). 

Za pomoci tehdejší nové technologie, kterou je dnes běžný internet, se lidem také 

otevřela další možnost čili lepší komunikace a spolupráce se zahraničím (Procházka, 2013: 

40). 

2.2.1 Kluby vojenské historie 

Statistika, kolik lidí se dnes věnuje tomuto koníčku, není veřejně k dispozici. Na 

oficiálních webových stránkách4 věnujícím se reenactingu jsou ovšem uvedeny všechny 

kluby vojenské historie, které v České republice působí. Z těchto stránek se dozvídáme, že 

klubů vojenské historie, které se specializují na druhou světovou válku, je v celé České 

republice osmnáct. Mohli bychom kontaktovat všechny vedoucí těchto klubů a zeptat se 

jich na čísla, ale i přesto bychom nedostali celkový počet lidí, kteří se o reenacting 

zajímají, jelikož ne všichni jsou aktivními členy těchto klubů. Kluby fungují na stejných 

pravidlech jako spolky. Spolek má sdružovat nejméně tři osoby se stejným zájmem. Tyto 

spolky mohou zároveň i podnikat, a zisk z toho by měl být použit k podpoře vlastních cílů5 

(Svejkovský, Deverová a kol., 2013). 

Jak již zaznělo výše v předešlých kapitolách, členové reenactingu se nazývají reenactoři. 

Zároveň i samotní reenactoři o sobě smýšlejí jako o „reenactorech.“ I když často se mezi 

sebou nazývají „vojáky,“ ale nikdy nepoužívají český ekvivalent ke slovu reenactor, tedy 

„herec předvádějící historickou rekonstrukci (doby, události“, a už vůbec nepoužívají 

k označení svých členek termín „reenactress.“ 

2.2.2 Reenactors and reenactresses 

S pojmem reenactress se příliš nepracuje a v Čechách se dokonce používá přechýlený 

výraz od slova reenactor, tedy „reenactorka.“ Proto budu pracovat s tímto termínem. Podle 

Hardmanové je těžké objevit pojem reenactress, který nenajdete ani ve slovníku. Přitom 

slovo reenactor se ve slovnících objevuje (Hardmanová in: Wasko, 2017). 

S touto terminologií má problém i Procházka (2013). Je to patrné z tohoto výroku: 

„Mezi reenactory jsou i ženy. Z větší části jsou členkami různých pomocných sborů, 

zdravotnicemi a podobně, popřípadě jsou co nejvíce maskovány za muže (což platí 

zejména v napoleonistice a šestašedesátce)“, (Procházka 2013, s.21). 

 
4 www.reenactment.cz 
5 Spolek se pak zapisuje do spolkového rejstříku, přičemž většina těchto reenactingových spolků má v názvu 

vojenský útvar, který ztvárňuje. 
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Když už jsem tu znovu zmínila Procházku, jakožto můj hlavní (a jediný relevantní) 

zdroj vývoje reenactmentu v České republice (a Československu), rozhodla jsem se nyní 

zapracovat do této části veškeré zmínky, které jsou v této práci o ženách. 

Ženy se do reenactingu začaly zapojovat až v 60. letech, kdy se oslavovalo sté 

výročí Americké občanské války. Tehdy na scénu začaly vstupovat společně s civilním 

životem. Do té doby byl reenacting výsadou mužů. (Procházka, 2013). 

V souvislosti se vstupem žen na reenactingovou scénu se začaly tvořit romantické 

vztahy ve skupině, a to byl jeden z důvodů, proč často tito muži v novém svazku začali ze 

skupiny odcházet. (tamtéž). 

Jak jsem již zmínila v kapitole výše, po roce 1989 nastal velký boom, kdy lidé 

začali pronikat hlouběji do amerického historického vojenství. Jak píše Procházka, tak 

stranou nezůstaly ani ženy, které také dříve jezdily na čundry. Účastnily se ale především 

„v civilu6“ (tamtéž). 

Poslední zmínka o ženě v Procházkově (více jak stostránkové) práci je ta, že si je 

jeden z informátorů vědom rozdílu svých tužeb a tužeb vojáků za druhé války: „Ten, kdo 

byl na mém místě před půl stoletím, neměl stejné sny jako já. 2nd Lt ,Smithʻ nebo 

,Connoverʻ toužil po čistém prostěradle, po dvouřadovém obleku a klobouku, po své dívce 

nebo ženě, po své práci. On tu uniformu nenáviděl, já ji miluji. Tím víc, čím častěji jsem s 

vámi. Děkuji vám pánové. Děkuji vám za pěkný víkend.“, (2nd Lt Syka, 1999, citovaný 

dle Procházka 2013, s.123). 

2.2.3 Ženy a 2. světová válka 

Reenactmentu a ženám v něm jsme se tedy věnovali podrobněji v předešlých kapitolách, 

proto je také vhodné si nyní představit dosavadní vědění, které se věnuje ženám a druhé 

světové válce. Rozhodla jsem se pracovat s autory publikace Under Fire: Women and 

World War II Evelin Buchheimovou, Ralfem Futselaarem a kol., protože jsou pro tento 

výzkum nejpřínosnější. 

Autoři Buchheimová, Futselaar a kol. odhalují novou perspektivu role žen, kterou 

zastávaly za druhé světové války v Evropě a v Pacifiku za druhé světové války. Podle 

autorů během posledních dvaceti let vědečtí pracovníci, zabývající se tímto tématem, přišli 

s novými interpretacemi pozice a role žen za války. I přesto jsou ženy stále vyobrazovány 

 
6 Pokud někdo na reenactingové akce jezdí v „civilu,“ pak to znamená, že jezdí v dobovém civilním oblečení. 



 

 

8 

jakožto oběti, pečovatelky a hrdinky7, ale nejsou vnímány jakožto tvůrkyně svého 

vlastního osudu. Role žen jsou podle nich už od antiky (během bojů) primárně popisovány 

jakožto živitelky a oběti. Situace za druhé světové války byla ale jiná, jelikož ženy se 

s růstem emancipace mohly nyní do válečného dění samy zapojit. Nejen že se zapojovaly 

jakožto pracovní síla, ale také bezprostředně zastávaly vojenské pozice. Většinou zastávaly 

pozice pomocné síly, zdravotní sestry, pozice spojovatelky nebo techničky. Těchto 

vojenských pozic bylo pro ženy mnoho, a tím se vojenská historie s ohledem na genderové 

otázky začala proměňovat. Ženy mohly vzít osud do vlastních rukou (Buchheimová, 

Futselaar a kol., 2014). Kniha se také přesně zaměřuje na jednu z mých výzkumných 

otázek. Zkoumá souhru ženského působení se společenskými očekáváními od žen 

v historickém kontextu. 

Podle Buchheimové, Futselaara a kol. ženy využívaly očekávání společnosti, 

především mužské části společnosti. Na jedné straně stálo očekávání společnosti, že žena 

bude dále vykonávat své povinnosti s ohledem na svoji genderovou roli, a na druhé straně 

stála žena, která využívala této své pozice a za závojem své role jednala tak, aby dosáhla 

svých vyšších cílů (Buchheimová, Futselaar a kol., 2014). 

2.3 Gender 

Poprvé tento termín najdeme u Johna Moneyho, který v oboru psychologie a sexuologie 

použil ke specifikování mužské a ženské identity, aniž by se opíral o pohlaví a biologickou 

výbavu jedince. Spíše než biologické pohlaví se soustředil na sebepojetí jedince (Money, 

1955). 

Pokud budeme stavět jen na jedné definici genderu bez předešlé diskuse o tomto 

pojmu, pak nebudeme příliš úspěšní. Pojem gender je totiž definovaný množstvím autorů, 

a mnohdy se definice různí. Proto bych chtěla pomocí této diskuse ukotvit to, jak s pojetím 

genderu budu pracovat já. 

Krisitna Koldinská se přiklání k tomu, že gender je utvářen sociální integrací, která 

s sebou nese určité předpoklady toho, co je to být mužem a ženou, což je navíc podmíněno 

biologickým pohlavím. Hlavní biologické rozdíly mezi ženami a muži jsou podle 

Koldinské gravidita a laktace, nebo podle ní může být rozdíl i ve fyzické síle (Koldinská, 

2010). 

 
7 Rozumím tomu tak, že v tomto smyslu je hrdinstvím to, že ženy vytrvaly a dokázaly si ve válečných 

podmínkách poradit. 
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Podobně rozlišuje pohlaví a gender také Zdeňka Kalnická (2009), kdy podle ní 

gender dělí ženy a muže (na rozdíl od biologického pohlaví) podle jejich vlastností, sady 

rolí a vzorců chování. Za ženské vlastnosti pokládá citlivost a schopnost vcítění do 

druhých, za mužské vlastnosti pak odvahu a nezdolnost. Mezi ženské role poté podle 

Kalnické patří péče o děti a mezi mužské patří zabezpečení rodiny. 

Mužské a ženské vlastnosti se časem přetvořily v to, co je společností od muže a 

ženy očekáváno (Koldinská, 2010). 

Když se ale přesuneme od ostatních věd k té sociální, která je pro nás stěžejní, 

nalezneme autory jako Mako Fitts (2009), který tedy také uvádí, že se nyní přechází od 

tradičního pojetí pohlaví směrem k genderu, který je ovšem vytvářen společností, což je 

představa odlišná od toho, jak se k pohlaví přistupovalo dříve. Stejně jako Koldinská 

(2010) i Fitts vnímá očekávání společnosti, že se muži a ženy budou chovat podle své 

genderové role. 

Ještě konkrétněji je podle Fittse pohlaví kategorií sebeidentifikace, která se 

předpokládá být v souladu s biologickými kritérii (za která považuje chromozomy, 

hormony, genitálie a reprodukční orgány). Gender pak pokládá za přiřazený s ohledem na 

pohlaví při narození a s tím i spojená sociální očekávání (kterými jsou očekávání těla, 

chování, nebo rodinná a pracovní role (Fitts, 2009). 

Toto společenské očekávání a sociální nátlak přiznává také Butlerová (2011), 

přičemž její uchopení genderu je pro můj výzkum hodně široké a příliš orientované na 

sexualitu a orientaci jedince, provázanou s jeho identitou. Proto jsem se rozhodla pracovat 

s autory Candace Westovou a Donem Zimmermannem a s jejich pojetím „doing gender“, 

viz níže.  

2.3.1 Doing gender 

Autoři Westová a Zimmermann ve své studii Doing gender vycházejí z interpretativního 

paradigmatu a kladou důraz na rozdíl (do té doby přehlížený) mezi pojmy gender, pohlavní 

kategorie a pohlaví. Lidé se podle nich nechovají podle ženských nebo mužských vzorů, 

ale chovají se podle své přirozenosti, a díky tomu vytvářejí gender (Westová, 

Zimmermann, 1987). Při definování tohoto pojmu vycházeli Westová a Zimmermann 

z Ervinga Goffmana a jeho myšlenky, že je maskulinita a femininita základním 

komunikačním znakem čitelným v jakékoliv sociální situaci. Goffmann ji ale přirovnává 

spíš ke společenskému gestu než k hlubší povaze jedince (Goffmann in: Westová, 



 

 

10 

Zimmermann, 1987).  

Zároveň závisí na prostředí, ve kterém se odehrává. Pohlaví je dáno biologicky a 

gender je souborem vlastností. Tyto vlastnosti jedinec nabývá společensky, jsou sociální 

konstrukcí a zároveň jsou i tím, co jaké chování od žen a mužů očekává společnost. Tyto 

vlastnosti se navíc mění historickým vývojem (tamtéž). 

Je důležité zmínit, že Westová a Zimmermann rozlišují hlavní identity jedinců, 

mezi které zařazují i gender, skrze situované identity. Situované identity jsou role mění se 

s ohledem na situaci (tamtéž). 

Pohlavní kategorie je spojení genderového očekávání (společnosti) a pohlavních 

predispozic jedince, přičemž pohlavní kategorizace slouží k zařazení jedince ve společnosti 

do určité kategorie, která mu náleží skrze kritéria vlastního genderu. Díky tomu se tvoří 

rozpoznatelné podoby femininity a maskulinity. Pokud dochází k nenaplnění očekávání 

představ společnosti o tom, jak jedinec (ne)zastává svou genderovou roli, může na to být 

upozorněn a vybídnut ke změně svého vystupování na takové, které bude přiléhavější jeho 

genderu (tamtéž). 

2.3.2 Genderová role 

Genderové role jsou obvykle zaměřeny na koncepce femininity a maskulinity. Femininitu a 

maskulinitu nelze přesně definovat, jelikož jsou závislé na prostředí a historickém 

kontextu, ve kterém se objevují. Zároveň se jedná o otázku hodně individuální a každý 

jedinec ji prožívá jinak (Burke, 2009). 

Maskulinita se z tohoto důvodu často uvádí v plurálu jakožto „maskulinity.“ Robert 

W. Connellová přišla jako první s konceptem „hegemonní maskulinita.“ Hegemonní 

maskulinita je podle ní nositelkou znaků typických pro převládající maskulinitu dané 

společnosti. Jedná se o maskulinitu, která je v dané době nadřazena ostatním maskulinitám. 

S tímto vzorem maskulinity jsou poté všichni maskulinní jedinci porovnáváni (Connellová, 

2000). 

Toxickou maskulinitou se pak myslí takový typ maskulinity, který ve svém 

důsledku škodí identitě jedince, který nadmírou tlaku svého okolí k naplňování určitých 

očekávání, jako je dominance, síla a emoční nedostupnost, nemusí takový tlak zvládnout, a 

může dojít až k sebevraždě (tamtéž). 

Femininita je zase v západní společnosti tradičně nositelkou vlastností, jako je 

citlivost, cudnost, empatie a pasivita (Murray, 2001). 
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2.4 Tělesnost 

Má práce je vedena směrem genderových otázek, se kterými se úzce pojí i otázky ohledně 

těla. Při diskusi ohledně tělesnosti je vhodné zmínit Marcela Mausse a jeho obecné pojetí 

tělesnosti a tělesných praktik. I přesto, že se jedná o starší klasické dílo, bylo pro studium 

těla a tělesnosti velkým přínosem.Podle něho jsou tělesné praktiky naučené společností, a 

kvůli tomu se mohou mezi různými společnostmi lišit. Není to tedy záležitost jen 

individuální, ale celospolečenská (Mauss, 1934). 

Mauss tyto naučené praktiky těla uvádí mimo jiné na příkladu chůze zdravotních 

sester v nemocnicích, nebo na příkladu, že v každé armádě pochodují vojáci jinak (tamtéž). 

Body image neboli obraz těla je představa, kterou má jedinec ohledně vlastního těla. Tedy 

v překladu „obraz těla“ se týká především tělesné váhy, pleti, tvaru těla nebo vzhledu 

vlasů. S tímto termínem se pojí tři pojmy „body positivity“ neboli pozitivita těla, „body 

negativity“, což můžeme v překladu nazvat jako negativitu těla a „body shaming“ neboli 

tělesné zahanbování. Pozitivita a negativita těla je pak naše vlastní vnímání těla a toho, jak 

sami sebe vidíme. Nevychází to z toho, jak společnost vnímá nějaký tělesný ideál, ale 

z našeho vlastního názoru na to, co ta společnost za tento ideál považuje. Jedinci jsou tedy 

svými vlastními a nejhoršími kritiky, což je důsledkem body negativity. Můžeme to 

označit jako body shaming (Grogan, 2016). 

V historickém kontextu se body image pozvolna měnil v závislosti na aktuálních 

trendech dané doby. Od představy ženy za první světové války, kdy ženy nosily volné 

oblečení z toho důvodu, aby působily křehčí, drobnější a aby tento oděv zplošťoval 

dámský hrudník a ten tak působil chlapeckým dojmem, se ideál obrazu ženského těla za 

druhé světové války proměnil a posunul k plnějším křivkám, ženy tedy nosily přiléhavé 

oblečení s výrazným pasem a používaly ramenní vycpávky, aby tím docílily křivek 

přesýpacích hodin. Oděv musel být zároveň praktický, aby ženám nepřekážel během práce 

v továrnách, což byl jeden z hlavních údělů žen, civilistek, za druhé světové války (Seigal, 

2012). 

Nejen u civilního obyvatelstva hrál vzhled důležitou roli. Také v armádě jsou 

fyzické predispozice jedním z důvodů, proč může dojít k nepřijetí vojáka do armády. 

V dřívějších dobách, ovšem až do počátku 19. století, bylo považováno za ctnost, když 

evropští panovníci ve svých armádách měli vysoké vojáky. Dříve se na základě výšky 

utvořil také předpoklad, že lidé nižšího vzrůstu, než byla průměrná výška obyvatelstva, 

častěji inklinují ke zločinectví. Proto se zároveň věřilo, že fyzická charakteristika je 
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předpokladem budoucího hrdinství (Foster a kol., 1967). 

Z toho důvodu byla ještě počátkem 19. století minimální výška pro přijetí muže do 

armády 66 palců8, ovšem postupně se tento minimální požadavek snižoval (tamtéž). 

V době, kdy medicína neumožňovala jiné metody zkoumání fyzických predispozic k tomu, 

aby se muž mohl stát vojákem, byla výška jednou z hlavních indikací pevného zdraví. 

Věřilo se, že čím menší vzrůst, tím vyšší bude pravděpodobnost vojákovy nemocnosti. 

Proto za druhé světové války nebyli do americké armády přijati muži menší než 60 palců9 

(americký Kongres, 1944). 

Vojáci za druhé světové války měli také váhové předpisy. Muži nebyli přijati do 

armády, pokud jejich váha byla nižší než 105 liber10, nebo pokud jejich váha byla značně 

nepřiměřená výšce, což mohlo narušovat fyzickou aktivitu nebo správný trénink vojáka. O 

tom měl rozhodnout individuálně vyšetřující lékař (Newman, 1952). 

Za druhé světové války se také poprvé v historii tvoří předpisové tabulky pro ženy. 

Tyto tabulky regulující tělesné predispozice žen se vztahovaly pouze na United States 

Army Nurse Corps (sesterský sbor americké armády). Tato tabulka se dělila podle věku na 

pětileté intervaly, přičemž každý interval měl přiřazené určité váhové predispozice. Stejně 

jako u mužů, ženy s váhou pod 105 liber11 byly automaticky vyřazeny z armády (Foster a 

kol., 1967). 

Podle vojenského antropologa Newmana (1952) je špatně, že se vojenské předpisy 

řídí podle tělesné váhy, protože neodráží skutečné fyzické schopnosti jedince. Tyto 

předpisy totiž neberou v úvahu, že člověk menšího vzrůstu může mít vyvinuté svalstvo na 

úkor tuku v těle, který snižuje jeho hmotnost. Naopak jedinec, který má méně vyvinuté 

svalstvo, ale má větší procento tělesného tuku, bude mít tělesnou váhu vyšší. 

Podle Procházky má reenactment pestré a různorodé zastoupení participantů. Mezi 

nimi jsou senioři, děti, celé rodiny, muži, ženy, lidé různých sociálních vrstev (Procházka, 

2013). 

 

2.5 Autenticita 

Většina antropologických výzkumů v oblasti reenactingu se zaměřuje především na 

autenticitu. Dovolte mi nyní představit několik málo sociálně-vědních definic autenticity. 

 
8 Převedeno na metrickou soustavu je to přibližně 168 cm (1 palec je 2,54 cm). 
9 60 palců je přibližně 152 cm. 
10 Převedeno na kilogramy je 105 liber 47,6 kg (1 kg = 2,2 lb). 
11 Převedeno na kilogramy je 105 liber 47,6 kg (1 kg = 2,2 lb). 
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Autenticita je podle Davida Graziana (2010) a Richarda Handlera (1986) sociálním 

a zároveň kulturním konstruktem. 

Podle Briana Spoonera je autenticita vyjednávána skrze objektivní materiální 

atributy, subjektivní hodnocení a interpretaci těchto atributů lidmi a kulturním a sociálním 

kontextem (Spooner, 1988). 

Lenka Hadarová proto tvrdí, že autenticita není statickým sociálním konstruktem, 

ale že se proměňuje s ohledem na čas a místo a závisí na aktuálním kontextu sociálního 

života (Hadarová, 2016). 

Grazian pojímá autenticitu také tak. Tvrdí, že „performování autenticity vždy 

vyžaduje těsný soulad s očekáváním, které je určeno kontextem, v němž je situováno“, 

(Grazian, 2010, s. 192). 

Stejně jako u autenticity, u které je otázkou, zda nedochází ke zkreslení s ohledem na 

dobu a místo, ve kterém je autenticita posuzována, i u přístupu k historii samotné je nutné 

rolišovat, v kontextu jaké doby je posuzována. Jinak dochází k presentismu, tedy 

k anachronickému zavedení myšlenek ze současnosti do výkladu minulosti (Hunt, 2002). 

 

3 Metodologie 

3.1 Motivace k tématu 

Ačkoliv je reenactingových skupin mnoho, ať už jsou rozděleny lokací v České republice, 

nebo epochou, kterou skupina ztvárňuje, rozhodla jsem se svůj výzkum provádět ve 

skupině reenactorů, kteří ztvárňují období druhé světové války. Informátory, kteří se 

každoročně (za normálního stavu, bohužel za pandemie to takto nefunguje) sjíždějí na 

Slavnostech svobody v Plzni, které se konají k oslavě osvobození Plzně americkou 

armádou (a při té příležitosti i k oslavě konce druhé světové války), jsem se rozhodla 

vybírat z této komunity především proto, že ze všech dějinných epoch vím o druhé světové 

válce nejvíce, a to mi může pomoci k pochopení některých vazeb a významů ve skupině. 

Zároveň z této skupiny znám několik lidí, kteří mne mohou odkázat na své známé a 

zprostředkovat mi rozhovor s jedním z nich (metoda snowball). 

Důvod, proč jsem si vybrala toto téma a proč jsem se rozhodla, že je relevantní pro 

aplikovaný sociálně-vědní výzkum, vychází ze studie Buchheimové, Futselaara a kol., 

která uvádí, že historii ženy za druhé světové války by mělo být věnováno více pozornosti 

a mělo by se o tomto tématu psát více akademických prací, protože je to zatím málo 
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probádané území (Buchheimová, Futselaar a kol., 2014). 

3.2 Výzkumný problém a výzkumné otázky 

Tento výzkum byl omezen pouze na postavení žen a mužů a jejich rolí, které v prostředí 

reenactmentu zastávají. V historickém kontextu je lidem přisuzováno určité postavení, 

které je právě komunikováno skrze gender. To s sebou přináší problém v podobě 

nerovných příležitostí v tom, co může ve skupině dělat muž a co může dělat žena. 

Vzhledem k tomu, že vojenství bylo dlouhá léta výsadou mužů, tak není ani překvapením, 

že je v reenactmentu větší zastoupení mužů než žen. Zároveň za druhé světové války bylo 

v boji více bojových pozic právě mužských, spíše než pro ženy. Můžeme tedy 

předpokládat, že uplatnění pro ženy nebude stejné jako pro muže. 

Mým cílem bylo zjistit, jaké je tedy postavení ženy a muže v reenactingové 

skupině. A s tím také má hlavní otázka: Jak členové skupiny chápou genderové role 

v historické perspektivě? Jak se jejich představa o genderových rolích za 2. světové 

války promítá do jejich současných rolí ve skupině? 

Přeci jen to, jak oni smýšlejí o tom, co žena a co muž mají dělat ve skupině, je 

produkováno skrze jejich představy toho, co dělala žena a co dělal muž dříve za druhé 

světové války. 

Z jakých pramenů čerpají inspiraci? Ptám se také na to, odkud členové berou 

inspiraci a z jakých pramenů čerpají.  A to proto, abych si ověřila, zdali je tato jejich 

představa blízká tomu, jaké postavení za druhé světové války ženy a muži skutečně měli.  

Jaké jsou motivace jednotlivců k participaci v této komunitě? Právě motivace 

k participaci jednotlivých členů reenactingu na této scéně může být možnou překážkou 

toho, proč jsou zachovány tyto nerovnosti. Pokud motivací některého člena bude 

autentické ztvárnění a co nejvěrnější přehrávání historie, pak je pravděpodobné, že bude 

tento člen nejspíš víc lpět na striktním dodržování rolí ostatních. 

 

3.3 Metody výzkumu 

Tuto práci jsem stavěla na kvalitativních metodách, které byly pochopitelné vzhledem 

k povaze výzkumu a problematice, na kterou jsem se zaměřila. Vzhledem k tomu, že jsem 

se během výzkumu snažila dostat do hloubky a porozumět tomu, jak jsou genderové role 

komunikovány a jaké problémy jsou s tím spojeny, na základě rozhovorů s informátory, 
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jsem se rozhodla postupovat podle kvalitativní metodologie Anselma Strusse a Juliet 

Corbinové (1999). 

Vzhledem k tomu, že ve skupině se nacházejí lidé různých povah, lidé pocházející 

z různého prostředí, byla i interpretace jejich výpovědí různá a vyžadovala jistou dávku 

porozumění v kontextu toho, kým sami informátoři jednotlivě byli. Zároveň díky 

kvalitativní metodě byla práce v tomto terénu flexibilnější. Mohla jsem díky této metodě 

jednodušeji porozumět terénu, ve kterém jsem se pohybovala (Hendl, 2008). 

Data jsem získala pomocí polostrukturovaných hloubkových rozhovorů, které 

dávají prostor flexibilitě. Dávají také možnost určení směru, kterým se bude ten který 

rozhovor nakonec ubírat, a zároveň tato metoda umožňuje vychýlení se od momentálního 

tématu v případě, že rozhovor vyhodnotím jako nepřínosný. Rozhovory jsem 

uskutečňovala se členy skupiny. Vzorek zkoumaného společenství jsem plánovala na 8 až 

10 respondentů a vybírala jsem ho metodou snowball a účelovým výběrem. Je to ostatně 

pochopitelné, jelikož se snažím pokrýt skupinu tak, aby můj výběr odpovídal skupině jako 

celku. Nebezpečí polostrukturovaných rozhovorů může být v tom, že se vychýlíme od 

plánované struktury, a nakonec se nedozvím kýžené informace. Na druhou stranu právě 

díky takovýmto rozhovorům můžeme poodkrýt problém, který je před námi zatím skryt 

(Bryman, 2008). 

3.3.1  Zúčastněné pozorování 

Primárním zdrojem sběru dat v mé práci měly být terénní poznámky. Zúčastněné 

pozorování v terénu mělo být pro můj výzkum klíčové. V průběhu roku jsem plánovala 

vyhledávat různé akce, kde lze komunitu zastihnout jako celek, nebo alespoň ve větším 

počtu. Začátkem května se konají Slavnosti svobody v Plzni, kde se celá komunita schází, 

a je to na poli českého reenactmentu největší akce roku, a tudíž nejlepší příležitost pro můj 

výzkum. Reenactoři si v tuto dobu staví tábory a tráví společně čas přibližně dva týdny. 

Tato událost byla ovšem z důvodu šíření nákazy koronaviru a zpřísnění 

protiepidemiologických opatření zrušena a další velké události se v tomto období 

nepořádaly, stihla jsem proto jen jeden výjezd do terénu. I přesto jsem za tuto zkušenost 

ráda, jelikož jsem si zde utřídila myšlenky a potvrdila si směr, kterým se chci vydat. Také 

jsem se díky tomu později snáze spojila s jednotlivými členy komunity. 
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3.3.2  Rozhovory 

Jak již bylo zmíněno, značná většina výzkumu byla nakonec vypracována na základě 

výpovědí informátorů z hloubkových polostrukturovaných rozhovorů v období od února do 

března 2021. Všechny rozhovory probíhaly online z důvodu pandemie Covid-19. Provedla 

jsem tedy 9 hloubkových polostrukturovaných rozhovorů. Pro hloubkové, 

polostrukturované rozhovory jsem se rozhodla na základě Brymana (2008).   

Nakonec jsem skončila u celkového počtu 60 NS přepsaných textů, které jsem 

sepsala na základě rozhovorů s 9 informátory. Byli jimi 4 ženy a 5 mužů. Rozhovory měly 

délku od 45 až po 75 minut. Jelikož se mi podařilo velice dobře uvolnit atmosféru a 

„rozmluvit“ informátory tím, že jsem se v průběhu ptala na jiné věci, než které byly 

záměrem mé práce, nakonec byli informátoři velmi sdělní. Informátoři také dobře 

reagovali na fakt, že se vyznám v jednotlivých klubech a že se dle jejich názoru v této 

subkultuře dobře vyznám. Většina informátorů navíc patří mezi mé známé, takže byly 

rozhovory příjemnější, jelikož se nejednalo o jednostranný výslech v podobě suchého 

pokládání otázek, ale docílila jsem podoby skutečného hovoru dvou lidí, kteří se danou 

problematikou zajímají, i když samozřejmě každý ze svého úhlu pohledu. 

Měla jsem v plánu provést ještě jeden rozhovor a dosáhnout tak počtu 10 

informátorů. Měla bych pak vyvážený počet mužů a žen v poměru 5:5. Poslední 

informátorku se mi ale nakonec nepodařilo kontaktovat z důvodu nastalé situace 

s pandemií viru Covid-19. Jelikož je ale v prostředí reenactingu větší zastoupení mužů než 

žen, pak je můj vzorek stále reprezentativní a poukazuje pouze na fakt, že muži z této 

komunity byli pro rozhovory dostupnější než ženy. V další kapitole se budu věnovat 

výběru svých informátorů a jejich charakteristice podrobněji. 

3.3.3  Výběr informátorů a jejich charakteristika 

V příloze č.1 naleznete Medailonky informátorů, kde se nachází stručné představení mých 

informátorů ve vizuální formě, která pomůže udělat si lepší představu o tom, kdo moji 

informátoři jsou a koho reprezentují. 

Nyní si představíme informátory a informátorky tohoto výzkumu. Moji 

informátoři-muži jsou ve věku od 22 až do věku 50+ a informátorky jsou mladšími ženami 

od 19 do 26 let věku. Nemají tak široké věkové rozpětí, ale když jsem se pokoušela 

kontaktovat také několik starších členek, bylo to velice obtížné, a nakonec to skončilo 

neúspěchem. Důvodem, proč si myslím, že by mohla být starší členka pro mou práci 
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obohacením, je fakt, že je větší pravděpodobnost, že se bude tomuto koníčku věnovat 

mnohem déle než mladší žena, a pomohla by mi také odhalit, jak tuto problematiku vnímá 

žena o alespoň generaci starší, než jsou nyní moje informátorky. K tomuto předpokladu 

jsem došla po analýze rozhovorů mých čtyř informátorek, přičemž dvě „služebně starší“, 

které se tomuto koníčku věnují déle, odpovídaly odlišně od informátorek, které se pohybují 

v prostředí reenactingu kratší dobu. Hlavním rozdílem bylo to, že reenacting v České 

republice nabírá na popularitě teprve postupně v horizontu posledních 30 let. Vyloženě 

ženských klubů vojenské historie v době začátků klubů vojenské historie ještě tolik nebylo 

a žen v té době v dané zájmové oblasti participovalo málo (Procházka, 2013). 

Jak jsem už ale jednou zmínila, takového informátora nebo informátorku jsem se 

snažila zajistit, ale v této době to bylo docela obtížné. Pokud jsem již někoho takového 

měla možnost oslovit, nakonec to selhalo například absencí technologického zařízení, nebo 

jednoduše nechutí k rozhovoru právě v online podobě. 

Je také důležité zmínit, jakou roli moji informátoři ve své zájmové komunitě 

ztvárňují. Mým terénem je reenactmentová scéna zaměřující se na druhou světovou válku, 

a ta se dále dělí na kluby, jejichž členové se zaměřují na ztvárňování vojenské složky 

konkrétních národů. Můžeme tedy narazit na kluby zaměřující se konkrétně jen na 

americkou vojenskou historii, německou vojenskou historii, britskou, sovětskou apod. 

Proto bylo mým záměrem vybírat informátory tak, aby pokryly co největší zastoupení 

jednotlivvých národů. Jsou mezi nimi nakonec Britové, Američani, Němci a Češi. I když 

všichni jsou to samozřejmě Češi. Klubů rekonstruujících další národnosti je ještě více, ale 

ty jsou už méně početné a špatně zkontaktovatelné. Obohacením by například bylo, 

kdybych mohla komunikovat také s informátorem, který se věnuje rekonstrukcím sovětské 

armády, neboť během uskutečněných rozhovorů jsem zjistila, že ženy měly mnohem více 

příležitostí k uplatnění se v armádě rudoarmějců, než tomu bylo v armádách ostatních 

národů. Příkladem je například nejslavnější sovětská odstřelovačka Pavličenková. Proto i 

nyní v současném reenactmentu týkajícího se právě sovětské armády by mohlo být 

ženských příležitostí víc. S mým pokrytím jednotlivých národností jsem ale nakonec i tak 

spokojená a vzorek považuji za dostatečně reprezentativní. 

3.3.4 Analýza dat 

Rozhovory jsem si v průběhu nahrávala jako audiozáznam pomocí diktafonu. Nahrávky 

z diktafonu jsem si posléze ve formátu mp3 pustila v programu WavePad Sound Editor, 
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který podporuje tento formát záznamu. S pomocí tohoto programu jsem následně všech 

devět rozhovorů přepsala a získala tím tedy již zmíněných 60 NS přepisů. S takto 

připravenými materiály jsem mohla přejít na další krok, kterým bylo kódování. 

Během analýzy jsem pracovala na principu zakotvené teorie podle Strausse a 

Corbinové. Kódování jsem vyhodnotila jako nejlepší metodu, jelikož jsem chtěla najít 

shodné výpovědi, které odhalí, zdali je informace sdělovaná informátorem pravdivá a zdali 

je pro můj výzkum předmětná. To šlo dobře zařídit právě pomocí kódů, kterými mohou být 

útržky vět, samostatná slova nebo celé odstavce (Corbinová a Strauss, 1999, s. 43). 

Pracovala jsem s analytickým programem Atlas.ti, který je velice intuitivní a 

umožňuje přehlednost analýzy kvalitativních dat. Postupovala jsem pomocí otevřeného, 

axiálního a selektivního kódování, což zakotvená teorie nabízí. Pročítala jsem si jednotlivé 

rozhovory a udělovala jsem jim kódy podle toho, jaké společné znaky jsem ve výpovědích 

objevila. Četnosti kódů mi pomohly odhalit spojitosti, které jednotlivé části rozhovorů 

mezi sebou mají, a posléze i skrytou problematiku, kterou bych sama mohla případně 

přehlédnout (tamtéž). 

3.4 Etika výzkumu 

V etických souvislostech bych především chtěla zdůraznit, že výzkum byl prováděn 

v terénu, ve kterém se sice pohybuje velké množství členů, ale přesto jsou vztahy mezi 

nimi dosti provázané, a tedy hrozilo nebezpečí, že by identita mých informátorů mohla být 

mezi nimi samotnými nebo mezi jejich dalšími přáteli z komunity z provedených 

rozhovorů snadno rozklíčovatelná. Byla jsem si toho dobře vědoma. Proto jsem veškerá 

data anonymizovala a informátorům přidělila pseudonymy podle toho, jakou roli ve 

skupině zastávají.12 Po celou dobu jsem se řídila etickými směrnicemi České asociace pro 

sociální antropologii. 

Mým předpokladem bylo, že se během rozhovorů setkám i s nepříznivými názory, 

které by mohly mé informátory poškodit. Jelikož se jedná o tématiku druhé světové války, 

očekávala jsem možný střet s protinacistickými (i pronacistickými) názory. Proto jsem na 

začátku každého rozhovoru přečetla informátorům informovaný souhlas a obeznámila je 

s tím, že bude rozhovor nahráván, ale že žádné jimi poskytnuté informace nebudou 

spojovány s jejich osobou, a že rozhovory budou jakožto anonymní použity výhradně pro 

akademické účely – k napsání mé bakalářské práce. 

 
12 Viz příloha č.1 - Medailonky informátorů. 
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3.4.1  Sebereflexe výzkumnice 

Předtím, než jsem vstoupila do terénu, jsem si položila několik otázek, které se týkaly toho, 

jak by moje role mohla ovlivnit výzkum, respektive zda je vhodné, abych prováděla 

výzkum konkrétně v tomto terénu. Problém spočíval v tom, že jsem částečnou členkou této 

skupiny. Nikdy jsem ovšem nebyla natolik aktivním členem, aby mi to během výzkumu 

vzalo potřebný nadhled. Naopak si myslím, že bylo pro mou práci přínosné, že se ve 

skupině vyznám a mám potuchy o tom, na jakých principech a hodnotách je toto prostředí 

vnitřně postaveno. Informátory jsem vybírala z okruhu mých známých a přátel. Rozhovory 

s nimi pak byly mnohem otevřenější a vřelejší. Naopak, kdybych cítila, že je jedné nebo 

druhé straně tato vzájemná osobnější pozice během rozhovoru nepříjemná, okamžitě bych 

rozhovor ukončila a považovala bych ho za irelevantní. K ničemu takovému však nedošlo. 

Díky svým dobrým a četným zkušenostem z předchozích tazatelských výzkumů 

jsem si byla jistá, že si dokážu udržet své postavení tazatele a k tomu své osobní názory při 

dotazování v neutralitě i v tomto případě, i kdyby se rozhovory ukázaly jako 

komplikovanější a psychicky náročné. Zároveň jsem přeci jen měla od svého výzkumu 

jistá očekávání a chtěla si je potvrdit. Ale vždy mám na vědomí i závažnost a vratkost této 

předjímavosti, a proto jsem se nebála ani scénáře, ve kterém bych své předpoklady 

nakonec nepotvrdila. 

4 Analytická část 

4.1 Autenticita a motivace k participaci 

Procházka ve své práci uvádí, že se participanti podle motivace dělí na ty, kteří se snaží 

získat zkušenost z historické epochy a přiblížit se k tomu, co zažila starší generace za 

války. Další motivací je podle Procházky útěk z reality a dnešního světa. Třetím důvodem 

pak uvádí motivaci oslavování hrdinů a připomenutí jejich památky (Procházka, 2013: 21). 

Tyto předpoklady se mi potvrdily také během mého výzkumu. Nejčastější 

motivace, které se shodují i s tvrzením Procházky, je tedy uvolnění a odpočinek od 

dnešního světa. Další motivací je připomínání si historie a válečných hrdinů, avšak 

přiblížení se k tomu, co zažila starší generace za války, si vykládám jako autentické 

ztvárnění dřívější doby. Motivací k participaci může být ještě mnohem více, jelikož se 

jedná o velice individuální záležitost a každý člen to může vnímat jinak. Motivací 

například může být i trávení času s někým blízkým, kdo se tomuto koníčku také věnuje 
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apod. Ale z mých rozhovorů se tyto tři zmíněné motivace ukázaly jako nejpodstatnější. 

Motivace je důležitým faktorem při posuzování tolerance participantů k různým 

anachronismům, v našem případě žen, které zastávají funkci, která je historicky 

neadekvátní. Tedy autenticita je komunikována skrze motivace a je obrazem toho, jak o ní 

členové skupiny smýšlejí, zakládá se tedy na představách participantů, a tedy i na souladu 

s jejich očekáváním tak, jak to popisuje sám Grazian (2010, s.192). 

Toto se projevilo během analýzy rozhovorů, kdy se často tyto dva kódy překrývaly 

– tedy motivace a autenticita. Tam, kde se nacházela motivace k participaci, tam se často 

objevovala i autenticita a snaha docílit co nejautentičtějšího obrazu při ukázkách a 

rekonstrukcích. Kvůli autentičnosti je tedy postavení žen znevýhodněno, jelikož role, které 

mohou ženy zastávat, jsou většinou nedostačující a při ukázkách k jejich prezentaci není 

vždy prostor. 

„(…) ti kluci v reenactingu mají mnohem větší možnosti. Mají možnosti více 

uniforem a taky možnost vytvoření ukázky a toho boje. Například jako jsou 

bahna13 atp.“ (Waafka, 19) 

 

„Já vím, že máme víc možností, ale prostě mělo by se to držet tý historie.“ (Němec, 

24) 

 

Ti reenactoři, kteří autenticitu berou hodně vážně a jejich motivací k participaci je 

připomínání si historie, pak pravděpodobněji inklinují ke kladení vyšších nároků na ženy a 

jejich zastávání primárně feminních rolí. To je také potvrzením mého předpokladu toho, že 

je motivace klíčová k nerovným příležitostem. 

„Dle mýho je tady to prostě hloupost, narovinu. Říkám… nemám nic proti ženám 

v reenactingu, je to fajn a super. Je to potřebný, aby se ta historie ukazovala od A 

do Z, ale každý má tu svoji roli. (…) Dle mýho by to bylo takový divný (žena 

rekonstruující v pánské uniformě, pozn. výzkumnice) a hlavně nehistorický. 

Vykládaly by se blbosti, že jo. A bylo by to, nechci říkat na stejný úrovni, ale na 

 
13 „Bahna“ je reenactingová akce, která se pořádá každoročně. Pořádají se během ní ukázky 

vojenské techniky a druhoválečných armád pro veřejnost. „Bahna jsou tady ukázky u Rokycan 

v červnu.“ (Němec, 24) 
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podobný úrovni jako špatný prvky uniformy, nebo jako bych jezdil v nedobovym 

autě.“ (Letec, 22) 

 

„Už jsem byl v různých internetových diskusích nařčen, že jsem šovinista a sexista, 

protože jsem vypíchával, že ženská u pěchoty je úplná blbost. Což jako je úplná 

blbost.“ (Umývač hrnců, 24) 

 

Dalším nejčastějším motivem je pro participanty věnovat se něčemu, co ty lidi zkrátka 

baví. Chtějí si užít volný čas. Je to pro ně únik z normální reality do vlastního světa. 

„To je čistě o tom, že zahodíš telefon prvním příchodem mezi ostatní a vypneš 

mozek. (…) Myslim, že je to přepnutí z normální reality, kdy všichni řešíme nějaký 

sračky, a tady víme, že tejden prostě budeme řešit, co máme hezkýho zelenýho na 

sobě a kde seženeme chlast. Podle mě je to z velkýho měřítka to, proč to ty lidi 

dělaj.“ (Americký vojín, 24) 

 

Třetím velmi častým důvodem k participaci je také připomínání hrdinství vojáků a úcta k 

veteránům. Tím, že participanti přehrávají historii, tak se na ni nezapomíná.  

 

„Ono většinou fakt se snažíme, i když tam nikdo není, se chovat tak, jak bychom se 

měli chovat. Už jenom kvůli tomu, že na sobě máme uniformu, která představuje 

naše hrdiny, a máme k tomu nějakou úctu, ale potom když ta akce skončí, tak je to 

trochu uvolněnější.“ (Waafka, 19) 

 

„Ale já to dělám proto připomenout si ty hrdiny.“ (Letec, 22) 

 

Někteří informátoři vnímají jako důležité, aby se nezapomínalo na historii, ale jejich 

představa o hrdinství se liší oproti obvyklé představě ostatních informátorů. 

 

„Těch veteránů je fakt málo, tak bych rád předával dál ten jejich odkaz. Ne že si 

hrajeme na vojáky, ale že je to pro ně. Místo svého vlastního uspokojení a ega, to 

člověk dělá z vyššího principu, aby se na tu válku nezapomínalo a taky aby se 

nešířily dezinformace. (…) tim slovem hrdinové se ale často plejtvá na lidi, který 
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sice udělali velkej kus práce, ale to hrdinství je o tom, že uděláš o něco trochu víc, 

než se předpokládá, že uděláš. U těch RAFáků je to jasný, protože je málo veteránů. 

Máme tendenci si ty hrdiny uměle vytvářet.“ (Umývač hrnců, 24) 

 

Mé předpoklady motivací k participaci u žen ve skupině byly takové, že se jim líbí to 

prostředí, avšak u žen je tou motivací, stejně jako u mužů, jejich vztah k historii a k tomu, 

že chtějí demonstrovat ženské vojenské složky a připomínat jejich zásluhy. 

„V Plzni byly dvě obrovské americké nemocnice za druhé války a bylo tam něco 

kolem padesáti sester. Pak v Mariánských lázních, v Sušicích, všude ty holky byly, 

ale nikde se o nich nemluví. Všichni jsou překvapení, co mi tady vlastně 

představujeme. Ale ony (ty ženy za druhé války) nemají žádné pomníky, žádné 

pamětní desky jim věnované.“ (Zdravotní sestra, 29) 

 

„Mě strašně baví ukazovat to, že ve válce byly i ženy, a ty lidi to dost zajímá, 

protože o těch waafkách se do teď jako nemluvilo, takže vlastně občas se i diví. Já 

jsem nejdřív vlastně taky netušila, že naše ženy tam byly (u WAAF14). Ono se totiž 

víc mluví o těch Američankách, který byly v poli atp.“ (Waafka, 19) 

 

„Nebavilo mě lítat po lese a střílet, vlastně jsem ani nemohla.“ (Američanka, 22) 

 

Jejich motivací je přímo to, aby účast žen ve válce vstoupila do povědomí dnešní 

společnosti. Všechny informátorky se vyjadřovaly k tomu, že se nevzpomíná na ženy za 

druhé světové války a na jejich zásluhy. O problematice toho, že se o ženách za války 

dostatečně nemluví, píšou i autoři Buchheimová, Futselaar a kol. (2014). 

Následující výpověď jedné z informátorek, Zdravotní sestry (29), zde vkládám 

nepozměněnou v plném rozsahu z toho důvodu, že velice dobře vykresluje to, co podle ní 

ženy za druhé světové války v armádě prožívaly. Je to vyobrazení ženy za druhé války a 

uvažování mé informátorky nad tím, jaké to pro tyto ženy muselo být. 

„Mě spíš nezajímá ta historie medicíny, ale spíš ty samotné ženy a ta jejich odvaha 

 
14 WAAF jsou ženské pomocné sbory (Women's Auxiliary Air Force).  
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a jak zvládaly ty samotné situace. Asi protože mě nejvíc inspiruje, že to byly mladé 

holky, ještě mladší než já teď… a dobrovolně se zúčastnily války, která byla daleko 

od jejich domova. Války, která se jich tolik úplně netýkala. Ale dobrovolně se 

přihlásily, protože to všechno byly dobrovolnice. Prošly výcvikem, pak se 

dobrovolně přihlásily ke službě v zahraničí a odjely… nebo teda vypluly… A 

nevěděly kam, protože oni jim to řekli, až když byly na té lodi. Takže nevěděly, 

jestli plujou do Evropy, do Afriky, do Pacifiku. A pak tři/čtyři roky ve stanech 

někde v blátě, v zimě a zvládly u toho ještě pracovat 12 hodin denně. Takže to mě 

na tom nejvíc inspiruje, protože nevim, jestli bych měla takovou odvahu a jestli 

bych něco takovýho udělala. Vlastně přijely sem do Evropy i do Československa, 

tady do měst, kde my teď bydlíme a určitě se jim stýskalo po domově. Život v těch 

stanech nebyl pohodlný, to vím, protože my taky spíme v tom stanu. Po každém 

víkendu jsem pak ráda doma a říkám si: Super, mám tady pelíšek, sprchu a můžu se 

vrátit do tepla. Ale ony tu možnost neměly. Byly stejné jako my. Taky měly nějaký 

domov, rodinu, přítele, nevím… A najednou ze dne na den se ten život úplně 

změnil a nevěděly vlastně na jak dlouho, protože ono se přihlašovalo k té armádě 

na dobu trvání války + 6 měsíců. A to trvání taky mohlo být 5 nebo 10 let. To nikdo 

nevěděl tenkrát.“ (Zdravotní sestra, 29) 

4.1.1 Dílčí shrnutí kapitoly 

Všechny uvedené příklady můžeme tedy shrnout tak, že ať se jedná o ženu, nebo o muže, 

motivací je odtrhnout se od dnešního světa a autenticky ztvárnit historii, v tomto případě 

druhou světovou válku tak, jak je společností očekáváno, v závislosti na genderových 

rolích (Koldinská, 2010). Ani muži, ani ženy nevnímají negativně, že jsou jim na základě 

genderových stereotypů přisuzovány určité role, jelikož historických vojenských pozic je 

pro muže k dispozici mnoho, a klubů specializujících se na určitou armádu a na určitou 

vojenskou složku taktéž. Ženy mají sice menší výběr, ale všechny informátorky dělají rády 

to, co je jim k dispozici. Hlavní jejich motivací je, aby reprezentovaly ženy v armádě, než 

že by chtěly přímo reprezentovat určitou vojenskou složku. Většina členů jedná v mezích 

autenticity. 
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4.2 Gender 

 

Během rozhovoru jsem se informátorů ptala, jaký mají názor na to, když se ženy převlékají 

za muže a berou na sebe pánskou uniformu. To bylo jak muži, tak i ženami přijato spíše 

nelibě: 

„Když to někoho baví, tak aby dělal něco, kde se to může historicky uplatnit, než 

aby to bylo úplně historicky mimo. (…) Je lepší, aby šly tady do tuto, než do 

nějakých vojáků.“ (Němec, 24) 

 

„(…) tak jako myslim si, že… nechci říct, že neexistuje, ale není vhodná ta 

varianta, aby si třeba ta dáma pořídila uniformu. To nejde, to už je, jak jsem říkal, 

historicky špatně.“ (Letec, 22) 

 

„Jo, setkala jsem často s tím, že se holky převlíkaly za kluky na ukázkách pro 

veřejnost. To je fakt hrozný, protože všichni poznají, že jsi holka, zvlášť když máš 

velká prsa a zadeček. (…) se rozhodly, že to budou dělat, i když to nebylo 

historicky správně, nebylo to vhodný.“ (Američanka, 22). 

 

„Když nad tím tak přemýšlím, tak znám vlastně dvě. Ta jedna má řidičák na 

dvanáctitunový auto a řídí M8, její partner je majitel té M8, on je to už taky starý 

pán a ona je mladší, takže ta tam je jakože za chlapa, vlasy má schovaný pod 

helmou a nikdo si toho vlastně na první pohled nevšimne. Taky je to dáma 50+ (…) 

Ta druhá jezdí se svým manželem na Jeepu. Aby nevyčnívala, tak má taky vlasy 

pod helmou a z dálky vypadá jak mladý rekrut. (…) Nikdo to nebere tak ortodoxně, 

pořád je to koníček a zábava.“ (Technický důstojník, 50) 

 

„Jo, jo. Setkal jsem se s tim a vlastně s tim mám docela problém. Vlastně je to 

takový zvláštní. Jakože ok, dobře, jenom si na to hrajem, ale je to takový zvláštně 

vypadající, když dodržujeme fakt jako historii a jsme jako hodně ortodoxní. My 

tady dodržujeme knoflíčky, jestli máme správný odstín na rukávu a pak je tady ten 

ženskej fenomén v tý bojový uniformě, což historicky nedává smysl.“ (Americký 

vojín, 24) 
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Z rozhovorů také vyplynulo, že ani samy ženy nemají o nošení mužských uniforem zájem, 

jednoduše chtějí reprezentovat ženy v armádě a nechtějí se stylizovat do mužských rolí. 

K těmto výsledkům jsem se dostala skrze otázku toho, zda mé informátorky mají zájem o 

nošení pánské uniformy a reprezentaci vojáka – muže. 

Výzkumnice: „Myslíš, že by sis na sebe mohla vzít pánskou uniformu a jít dělat 

vojáka – muže?“ 

 

Waafka (19): „To si myslím, že tohle asi úplně ne, no. Ale myslim si, že bych to asi 

úplně nechtěla.“ 

 

„Já jsem nikdy nechtěla si hrát na to, že jsem voják a kluk. Já jsem se chtěla přidat 

ke skupině a tam mít nějakou svoji sekci, kde prostě budu dělat svoje holčičí věci a 

když se to bude hodit na akce nebo výstavy, tak tam budeme spolu (s klukama) a 

když ne, tak se nebudu moct zúčastnit.“ (Zdravotní sestra, 29) 

I přesto, že se informátoři obracejí k autenticitě a staví na tom své názory a pohled na tuto 

problematiku, vyskytlo se během rozhovorů pár názorů, které spíš reflektují jejich dnešní 

představy o tom, co je normou v dnešní době.  

„Co by jsi říkala ty, kdyby byl nějakej tamhle jako chlap, kterej by… ani by 

nemusel bejt třeba transvestitně založenej… ale prostě by říkal ,Jo, líbí se mi prostě 

šatyʻ a takovýhle, chtěl by nosit šaty ze 40. let a měl by sukni s punčochama a 

klobouček. Já nevim, bylo by to prostě divný.“ (Letec, 22) 

 

„Můj osobní názor je, že by se mělo držet té historie. Já taky nepůjdu dělat 

sestřičku (smích).“ (Němec, 24) 

 

„Takže se chystám udělat sranda projekt, kdy si někde pujčim hadry tý americký 

sestřičky a vyfotim se na truc v tom.“ (Umývač hrnců, 24) 

Na těchto výrocích je patrné, že informátoři vidí jasné podobnosti mezi tím, když žena nosí 

mužskou uniformu nebo když naopak muž nosí ženské šaty, oboje považují za špatné. 
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Argumenty jsou do této chvíle vedeny tím směrem, že informátoři nechtějí šířit 

dezinformace a zkreslovat historii, přičemž nošením dámských šatů mužem už reflektují 

nějaké dnešní představy o rozdílném odívání mužů a žen. U mužů je i v dnešní době nošení 

dámských šatů tabu. V reenactingu je striktně rozdělené odívání a role u obou těchto stran. 

Z rozhovorů bylo dále zjištěno, že důvodem, proč muži nechtějí ženu ve skupině 

není ten, že by je nějak obtěžovala, ale že by spíš žádné ženě nepřáli, aby s nimi musela 

trávit čas. Podle informátorů by se museli muži „držet na uzdě“ a bylo by jim hloupé se 

před ní vyjadřovat tak, jak to obvykle mezi sebou dělávají a jak jsou zvyklí. 

Také často popisují, že ženy za války nebyly v 1. linii z důvodu péče mužů o ně. 

Aby byly v bezpečí na základně nebo v nějakém vojenském zázemí. 

„Ony vlastně ty ženy nebyly v boji (pozn. výzkumnice – v britské armádě). Oni 

nechtěli je prostě posílat do boje, aby je nějak ohrožovali. Takže tohle mohli 

vlastně dělat jenom chlapi, no.“ (Waafka, 19) 

 

„Z hlediska doby je možná dobře, že ty ženy zůstávaly na té vedlejší koleji a 

nemusely se dostávat do takových komplikovaných situací jako první linie. To asi 

není moc hezký pokoukáníčko. Tim nechci dehonestovat fenomén žen, jen že je 

dobře, že tam nebyly.“ (Americký vojín, 24) 

 

4.2.1 Dílčí shrnutí kapitoly 

 

Dřívější role, které příslušely za druhé světové války buďto mužům, nebo ženám, ať už se 

jednalo o armádu nebo jejich postavení ve společnosti, to vše je produkováno i do dnešní 

doby skrze stávající role v reenactingové skupině. Tím, že se lidé ve 40. letech chovali 

podle nějaké své přirozenosti, ale zároveň podle sociálních norem a očekávání, 

zkonstruovali tím i pro dnešní členy reenactingové scény tyto role. Vycházím zde 

z předpokladu Westa a Zimmermanna (1987), že pro členy jsou nyní připraveny role, které 

mohou být omezené smýšlením o ženách a mužích za druhé světové války z důvodu jiného 

společenského uspořádání v tehdejší době.  
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4.3 Představy a ideály 

Velkou roli hraje idealizace. Jak členové reenactingu operují s tím, jací lidé dříve byli. To 

s sebou nese další zajímavou otázku spojenou s genderovými rolemi. Touto otázkou je 

celková představa participantů o tom, jaká vlastně žena a muž za druhé světové války byli. 

Ptala jsem se informátorů na to, aby mi pomocí tří přívlastků popsali, jací byli za druhé 

světové války ženy a jací byli muži. 

„Žena byla v Americe hlavně matka, hospodyňka a manželka a dáma. Měla nějaké 

vychování. To ostatní znamená, že neměla pracovat, muž byl od toho, aby ji uživil. 

Byly mužské práce a ženské práce. Muž byl ,pánʻ, otec, hlava a živitel rodiny, žena 

byla pod ním. Vždy se představovaly ve společnosti tak, že se přestavil muž a tohle 

je moje žena ,Claireʻ. Vždy byl ten vůdčí, ale samotná žena měla postavení velmi 

těžké tehdy. Už tam se to změnilo v tom smyslu, že muži odešli do války a ženský, 

které do té doby seděly doma a staraly se o děti, staraly se o domácnost, chodily do 

kostela a měly ženský spolky. Pak nastoupily do práce, továren. Stavěly letadla, 

dělaly munice, stavěly tanky, montovaly náklaďáky, džípy. Tam se to trochu 

změnilo, ale jinak emancipace nastala až v 60. letech s květinovými dětmi. V tom 

smyslu, jak to dnes vnímáme. (…) Československé holky byly poddajnější a více 

do domácnosti a pracovitější, něco v tomhle smyslu. V Americe byly 

emancipovanější alespoň o trošku.“ (Technický důstojník, 50) 

 

„Slyšela jsem mezi vojáky, že hodně z nich si vzali český holky. A říkali, že jsou 

poddajnější, ale je to můj subjektivní názor. Ale může to být úplně jinačí. A muži? 

To je těžká otázka. Asi měli větší prostor a byli dominantnější. A vydělávali na své 

rodiny. Takže je vnímám jako hlavu rodiny.“ (Američanka, 22) 

 

Unifikovaná představa muže a ženy se tedy striktně drží klasických stereotypních představ 

o tom, jakou roli zastávala žena a jakou zastával muž za druhé světové války. Shody jsou 

v tomto případě takové, že žena byla podle informátorů v nižším (submisivním) postavení 

oproti muži. Zastávala roli matky, hospodyně a manželky. Muž byl pánem domu a je podle 

informátorů pokládán za živitele rodiny. Tyto představy měli respondenti jak o české 

populaci, tak i o té zahraničí, ovšem s tím rozdílem, že informátoři pokládají Američanky 

za emancipovanější, na úkor poddajnosti, která je zase výsadou českých žen. To je podle 

informátorů také jedním z důvodů, proč si američtí vojáci vozili do USA nevěsty z Evropy. 
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Na mou otázku, zda se lidé za války lišili od dnešních lidí, mi někteří moji informátoři 

odpověděli, že lidé dříve byli úplně stejní jako my dnes. Prý měli stejný humor, stejně si ze 

sebe utahovali atd. Byli to především ti reenactoři, kteří se vydávají za vojáky nižší 

hodnosti jako jsou vojíni. 

„Protože když si člověk čte deníky, knížky a zápisky od těch lidí a výpisky od 

historiků, tak zjistí, že ti lidi před sto osmdesáti lety byli úplně stejný, jako my 

dneska. Byli to alkoholici, nadávali, mluvili sprostě, říkali sprosté básničky. Ano, 

samozřejmě když mám na sobě tu uniformu, tak jakoby udržovat takový to 

dekorum, ať vypadám reprezentativně a uctívám tím někoho. Abych mluvil extra 

slušně a extra spisovně.“ (Letec, 22) 

 

Dalším zajímavým jevem u mých informátorů bylo to, že mi úplně všichni řekli, že u nich 

nedochází k proměně mentality a jejich jednání během působení ve skupině, ale následně 

mi pár informátorů mimo toto téma prozradilo, že se v rámci této své party začnou chovat 

jinak. Tato informace mohla být zkreslená vzhledem k okolnostem, za jakých k rozhovoru 

docházelo. Možná, že pokud bych výzkum prováděla celou dobu v terénu, tak by byla tato 

proměna markantnější.  

„Když je v jednom stanu hodně chlapů tejden v kuse, tak se nebojím říct, že se 

z nich stávají celkem markantně opice. Je to dost složitý ukočírovat, kdy je to ještě 

společensky v pořádku a kdy je tam ten přepal jako hodnocení holek, nebo dokonce 

komentování a pořvávání. Proto si myslim, že je lepší ten ženskej fenomén 

vynechat.“ (Americký vojín, 24) 

 

Na otázku, zda si informátoři všímají nějakých změn v jednání ostatních členů ve skupině, 

které by bylo způsobeno přechodem z civilního života do role druhoválečného vojáka / 

druhoválečné vojačky (například polibek na ruku nebo jiný způsob komunikace se ženami 

a muži), mi některé informátorky potvrdilo, že byly svědkem takového jednání. Konkrétně 

s polibkem na ruku měly informátorky přímou zkušenost. 

 

„Jo, dost často. Třeba děláme takový ples, tak tam se to stalo (oči v sloup).“ 

(Američanka, 22) 
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„Jo, to se mi dost stává, když jsem tam jako civil, jen mám dost pevný stisk ruky, 

tak se pak tam s nimi přetahuju, jak mi trhá ten kluk tu ruku k puse. Protože 

počítám s tim, že si jdeme jen podat ruce, jak se to normálně vždycky dělá.“ 

(Plzeňačka, 26) 

 

Jednalo se jak o polibek na ruku, tak i o celkový způsob komunikace a jednání se ženami. 

Bylo mi ve většině případů odpovězeno, že se ženami komunikují stejně jako v běžném 

životě. Když jsem se následně žen ptala, jestli muži v uniformě na ženu v dobovém civilu 

někdy hvízdali, nebo povolávali, tak informátorky odpověděly, že ano, že na ženy v 

dobovém civilu (nebo uniformě) občas muži v uniformě hvízdají, protože to k tomu prý 

patří, že takto je to správně dobové, že se to takto dělo a že je to jen pro srandu. 

„Možná se na nějakou holku vyzývavě podívám. Ale někdy je to i trošku na místě. 

Když si děláme srandu, když tam přijde holka ve třicítkovym, čtyřicítkovym15 

oblečení, tak je to takový, že po ní pokřikujem a myslim si, že je to takový 

společensky přijatelný v tu danou chvíli. Nemyslim teď v běžnym životě, že bych 

pokřikoval na holky, že maj hezkou sukni, to samozřejmě že ne.“ (Americký vojín, 

24) 

„No tak, tyto maskulinní srandičky, ty k tomu prostě vždy patřily. Ta doba byla 

úplně jiná, pořád se hrajou role, tak jak je to dnes, hrůza děs, sexismus, narážky, 

srandičky na holky, ale zase to džentlmenství je tam úplně jiný. Prostě tak, jak to 

bylo v 40. letech, bylo úplně jiný postavení muže a ženy ve společnosti.  I toto se 

hraje a tím pádem si to užíváme.“ (Technický důstojník, 50) 

 

Zdravotní sestra (29) a Američanka (22) mi na otázku, zda na ně muži někdy pískají, když 

jsou v dobové uniformě, odvětily, že ano, že to muži v reenactmentu občas dělávají. 

„Myslím, že jsou dost sexistický a mají často dost narážky. Nemyslím si, že je to 

úplně tou uniformou, ale dost strhává pozornost. Protože ty, co by si tě normálně 

nevšimli, tak si tě prohlížejí. Třeba i cizí lidi z klubu, který jsou navlečeni 

v uniformě. Od nich to bývá až dost nepříjemný, měli dost úchylný, takový oplzlý 

řeči. Nevidí tě jinak než objekt, který si říká o pozornost. Z těch návštěvníků, tak ty 

 
15 Oblečení z období 30. a 40. let 20.století 
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jsou příjemnější a chtějí se s tebou mnohem více bavit, protože seš to zvířátko 

v Zoo, s kterým si chtějí povídat. A chtějí získat ty informace.“ (Američanka, 22) 

 

„Spíš ti diváci mají divné komentáře, třeba ,Honem sestro, bolí mě srdce, můžete 

mě zachránit?ʻ To je snad na každé akci vždycky všude (smích). To je jedno, kde 

jsme. Je to trošku škoda, protože já bych se s nima ráda bavila o tom, co ty ženy 

všechno dělaly, ale oni se porozhlídnou, řeknou něco takovýho a půjdou dál, 

protože tam někde stojí tank a je to samozřejmě víc zajímavé. Prý jsme tady od 

toho, že chceme hezky vypadat, přitahovat pozornost a mít červený rty a to a tamto. 

A já říkám: ,Tak to tenkrát prostě vypadalo, to není tak, že se tady schválně snažim 

na sebe přitahovat pozornost.ʻ Taková byla móda a konec, nic jinýho v tom není.“ 

(Zdravotní sestra, 29) 

 

Ve všech rozhovorech padla ještě informace, že takovéto sexistické poznámky vycházejí 

především od cizích lidí. Od členů jiného klubu, které samy informátorky osobně neznají. 

Prý není obvyklé, aby s nimi takhle jednali členové jejich vlastního klubu, se kterými se 

znají osobně a jsou mnohdy dobrými přáteli. 

4.3.1 Dílčí shrnutí kapitoly 

Maskulinita a femininita jsou v této skupině binárně odděleny a pomocí přívlastků se dají 

naprosto přesně vymezit role mužů a žen ve společnosti, tedy ve skupině reenactmentu. 

Ženy jsou spojovány s určitou něhou, poddajností a péčí, zatímco muž je pokládán za 

dominantního, silného a za živitele rodiny. S tímto striktním rozdělením rolí pracuje 

Kalnická (2009). Tato dělba potvrzuje tyto předpoklady. U mužů ve skupině dochází 

k proměně v jednání, které je komunikováno skrze jejich představy hegemonní maskulinity 

dřívější doby. Unifikovaná představa muže (a ženy) je zároveň nositelkou hegemonní 

maskulinity (Connell, 2000), která vyvolává nesoulad v porovnání s pestrým množstvím 

maskulinit v dnešní době. Samozřejmě dříve ve 40. letech bylo vícero druhů maskulinit, 

ovšem skupina působí, že pracuje tedy jen s tou jednou unifikovanou, která už se vsákla do 

skupiny a je sociálně předávána mezi členy. Z toho důvodu dochází k tomu, že když muž 

bude pískat na ženu, tak to bude ve skupině vnímáno jinak než v běžném životě dnes. 

Connellová pracuje dále s pojmem toxická maskulinita, která by se dala použít při 

posuzování výpovědi jednoho respondenta, když tvrdí, že k té době (40. léta) takové 
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maskulinní srandičky prostě patří. Ve smyslu, že je znát tlak mužské části skupiny na jejich 

jednání a na to, aby se „chovali jako chlapi.“   

4.4 Tělesnost a fyzické predispozice 

 

Tělo a otázky jeho praktik byly přítomné ve všech rozhovorech, které jsem se svými 

informátory provedla. Byť se původně zdálo, že jsou role, které členové reenactingové 

scény ztělesňují, spojovány především s proměnou v jednání, nakonec se tělesnost ukázala 

jako mnohem důležitější znak proměny dané role členů této skupiny. 

„Plno lidí to má tak, že jsou to herci. My nejsme herci, ale chodící figuríny.“ 

(Letec, 22) 

 

Prodávají lidem hlavně vizuál, aby viděli rekonstrukci té bitvy, a že oni sami ti lidé jsou 

tam jako kulisa pro techniku. 

„Jako já si myslim, že ty lidi se jdou podívat na jeepy, halftrucky, tanky. A ten civil 

je spíš taková pro tu techniku.“ (Umývač hrnců, 24) 

 

Informátoři přemýšlí nad svým tělem stejně, jako uvádí Mauss v Techniques of the body 

(1934). Lidé ve skupině nad svými těly přemýšlí v kontextu druhé světové války. 

Porovnávají ho se svými dnešními praktikami. Oni sami členové věří tomu, že se dříve za 

druhé světové války těla používala jinak než dnes. Například se snaží chodit více 

vzpřímeně.  

„Osobně se maximálně snažím více se narovnat.“ (Američanka, 22) 

 

„Určitě se snažím chodit vzpřímeně. Takovej základ. Snažím se vystupovat 

s určitou autoritou a snažim se těm lidem předvést co nejlepší… nechci říct 

hereckej výkon, ale… aby si to dokázali živě představit.“ (Letec, 22) 

 

Z pozorování v terénu jsem si pak naopak všimla i toho, že vojáci mající nižší hodnost 

chodí naopak velice uvolněně až rozevlátě. V sedě byli vždy narovnaní, ale to mohlo být 

způsobeno také stylem, kterým byly uniformy šity. Pokud byly těsné, tak to nutilo muže 
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sedět vzpřímeně. Američtí vojáci za druhé světové války byli známí tím, že do Evropy 

přivezli žvýkačky. Často i reenactoři požvykují, anebo mají v ústech stéblo slámy. Ženy 

pak chodí také vzpřímeně a většinou mají korigovanější chůzi než ženy v ulicích dnešní 

doby. 

„Lidi se snaží ty dnešní moderní věci z tý armády přenášet do tý druhý války, jako 

taktiky, držení zbraní a appearance toho vojáka. Co mě osobně vytáčí, je držení 

zbraní. Nebo i kérky moderní jsou blbý…“ (Umývač hrnců,24) 

 

Zajímalo mne, kde tuto představu ohledně praktik těla hledají a jelikož se jedná o vizuální 

jev, nejpravděpodobněji tyto praktiky přebírají z druhoválečných dokumentů, z dobových 

filmů pro pamětníky, anebo jednoduše se inspirují tím, kdo ve skupině již z těchto zdrojů 

inspiraci načerpal a navzájem se členové ve skupině mohou v tomto směru ovlivňovat a 

inspirovat. 

„Když s tim někdo začne, tak jsou dobovější než 40.léta. Swingujou16 a všechno. 

Až možná zbytečně moc. Takhle… když jsme začínali s těma Britama, tak jsme 

byli taky britštější než královna.“ (Umývač hrnců, 24) 

 

Patricia G. Davis (2012), která se zaměřuje nejen na roli ženy a její možnosti participace 

v reenactingu, ale také do své práce přidává další problematiku, kterou je etnicita a 

omezování účasti na reenactingových historických rekonstrukcích Americké občanské 

války afroamerickým ženám. Propojuje se nám to s otázkou, zdali jsou tedy člověku 

vymezovány příležitosti na základě genderu, etnicity, nebo fyzických predispozic. 

Docházíme k výsledku, že všechny tyto tři aspekty nejsou vítány na pozicích ve skupině, 

na kterých správně nemají co dělat.  

Nakonec to není problematika pouze genderová, byť se to genderu ve svém důsledku 

dotýká. Ale spíš než omezování příležitostí mužům a ženám, dochází ve skupině 

k omezování kohokoliv, kdo nemá fyzické predispozice k rekonstruování dané historické 

postavy. Především jsou příležitosti omezovány starým lidem, obézním lidem, nebo lidem 

jiné barvy kůže než bílé. 

 
 

16 Swing je hudba typická pro 30. a především 40. léta. Na swing se tančí tanec známý pod názvem „lindy 

hop,“ ale slangově se tomuto druhu tance říká také swing, nebo swingovat. 
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Tedy jako špatné se považuje jak nadváha: 

„Přijde mi to komický, že dospělý a vyzrálý člověk nemá soudnost a další, že to 

není autentický (šedesátiletý pěšák, pozn. výzkumnice). A navíc v tom nevypadají 

dobře a já se za ně stydím. Vidíš, že by se to nemělo dělat, ale asi jim to nikdo 

neřekl.“ (Američanka, 22). 

 

„Za mě je to hlavně o tom fyzičnu, aby člověk měl ty věci a to fyzický vzezření. 

Když mi bude padesát, budu mít panděro a tři brady, tak nebudu dělat výsadkáře 

nebo rangery. Já bych asi nedělal nic, kdybych měl panděro a tři brady. Člověk to 

musí uzpůsobovat svým fyzickým predispozicím, aby to nebylo blbě. Když to byli 

za války mladý kluci v průměru 20/21 let.“ (Umývač hrnců, 24) 

 

Tak ztvárňování muže ženou: 

„Teoreticky jo, no (by se žena hodila na rekonstrukci víc než starý obtloustlý muž, 

pozn. výzkumnice), ale to by se musela hodně maskovat. Ale to je čistá teorie.“ 

(Letec, 22) 

 

I etnicita v tomto kontexu nemá příliš prostoru k uplatnění: 

„Přijde mi zajímavý, že některý ženský i mají potřebu do takovýhle rolí jít. Já 

opravdu nejsem rasista, jenže je blbost mít na druhoválečný akce černocha v bílý 

partě. Tenkrát ta armáda taky byla segregovaná. A to jsou detaily, který lidi 

přehlížejí. U nás jsme měli černocha, kterýho navlíkli do uniformy vojenskýho 

policajta, což je úplná blbost. Kdyby ho dali k nám do kuchyně, aby myl nádobí, to 

by bylo fajn, to by bylo autentický, ale prostě bohužel. To byli většinou řidiči, 

zásobovači. Ke konci války se začaly skládat nějaký černý bojový jednotky, ale 

čistě černý. Černý důstojníci, černý mužstvo, černý poddůstojníci, všichni černý. 

Nemíchalo se to. To až v Koreji, ve Vietnamu a samozřejmě i teď.“ (Umývač 

hrnců, 24) 

 

„Zeptal se ho, zda si nechce povyrazit. On to není ani Američan, ale je to Němec. 

Tak že to bude zajímavé, když tam bude barevný kluk a je to dneska trendy. Ale 

historicky je to blbost.“ (Technický důstojník, 50) 
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4.4.1 Dílčí shrnutí kapitoly 

Podle Mausse se tělesnost a tělesná disciplinace nemění jen lokací, ve které je 

produkována, ale v tomto případě i časem. Z výpovědí informátorů je patrné, že si na 

některé praktiky těla navykají a snaží se vědomě některé tělesné projevy vést tak, jak je 

vhodné s ohledem na historickou přesnost. Každá doba si s sebou nese určité představy o 

tom, jak se má jedinec chovat, jak se má oblékat apod. Obraz těla, pojem podle Grogen 

(2016), je v tomto případě patrný z toho, jak se členové skupiny (primárně ženy) snaží 

upravit podle dřívějších ideálů krásy. Upravit si vlasy, nalíčit se. Vše je autentické, jen 

s tím rozdílem, že jejich představa o skutečném vzhledu ženy v armádě se nemusí shodovat 

s představou tehdejšího ideálu krásy. Při této diskuzi navazuji na ideály krásy Carlie Seigal 

(2012). 

Fyzické predispozice jsou ve skupině dalším porušením standardů tehdejší doby. 

Americký kongres (1944) a ostatní autoři jako Foster a kol. (1967) nebo Newman (1952) 

zmapovali, jaké předpoklady má americký voják mít. I samotní informátoři si jsou vědomi 

toho, že na svých místech nezastávají svou roli členové, kteří by fyzicky odpovídali dané 

hodnosti, nebo vojenské pozici. Argumentují ovšem tím, že je to pouze koníček a hodně 

věcí je kvůli tomu také ve skupině tolerováno. 

 

5 Závěr 

 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak členové skupiny chápou genderové role 

v historické perspektivě a jak se tato představa genderových rolí za 2. světové války 

promítá do jejich současných rolí ve skupině. Soustředila jsem se ale i na jiné aspekty, jako 

je motivace participantů, která se zdála být jedním z faktorů komunikující autenticitu 

nároky mužů a žen k zastávání určitých genderových rolí. Také další aspekt, který se váže 

na gender, jsem během bádání ponechala, a tím je tělesnost a jeho vyobrazení a smýšlení o 

něm samotnými členy skupiny. S výzkumy vztahujícími se k těmto pojmům jsem dále 

pracovala v teoretické části společně s prvotním úvodem do historie reenactmentu. 

Výzkum probíhal v reenactingové skupině, která rekonstruuje dějinné události za 

druhé světové války. Původním plánem bylo provést etnografický výzkum a postavit tuto 

práci na zúčastněném pozorování v terénu, avšak z důvodu pandemie Covid-19 jsem 

zvládla vstoupit do terénu jen jednou. Výzkum byl nakonec vystavěn na hloubkových 
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polostrukturovaných rozhovorech s devíti respondenty.  

Došla jsem k závěru, že ať se jedná o ženu, nebo o muže, motivace k participaci je 

stejná, a to autenticky ztvárnit historii, v tomto případě druhou světovou válku. S tím 

souvisí také zjištění, že ženám ve skupině nevadí ztvárňovat ryze ženské role, jelikož raději 

připomínají ženskou část historie, než že by měly potřebu si oblékat mužské uniformy a 

předstírat, že jsou vojáci muži. Zastávají tedy role žen ve vojenských sborech nebo dělají 

dobový civil a řídí se podle toho, co je od nich společností očekáváno, v závislosti na 

genderových rolích. Dřívější role, které příslušely ženám a mužům za druhé světové války, 

ať už se jednalo o armádu nebo jejich postavení ve společnosti, to vše je produkováno i do 

dnešní doby skrze stávající role v reenactingové skupině. Tím, že se lidé ve 40. letech 

chovali podle nějaké své přirozenosti, ale zároveň podle sociálních norem a očekávání, 

zkonstruovali tím i pro dnešní členy reenactingové scény tyto role. Vycházím zde 

z předpokladu Westové a Zimmermanna (1987), že pro členy jsou nyní připraveny role, 

které mohou být omezené smýšlením o ženách a mužích za druhé světové války z důvodu 

jiného společenského uspořádání v tehdejší době. Maskulinita a femininita jsou v této 

skupině binárně vymezeny. Ženy jsou spojovány s určitou něhou, poddajností a péčí, 

zatímco muž je pokládán za dominantního, silného a za živitele rodiny. U mužů ve skupině 

dochází k proměně jednání, které je komunikováno skrze jejich představy hegemonní 

maskulinity dřívější doby. Unifikovaná představa muže (a ženy) je zároveň nositelkou 

hegemonní maskulinity. Zároveň dalším projevem převážně mužského prostředí s sebou 

nese i problém s toxickou maskulinitou, na kterou se vážou „maskulinní srandičky“ v této 

skupině, pomocí kterých vyvíjejí muži nátlak na ostatní muže ve skupině. Jsou zároveň 

zase podmíněny historií a představou mužů o tom, jací muži dříve byli. 

Lidé ve skupině nemají některé tělesné praktiky vrozené a musejí se je přeučovat, 

aby dosáhli co nejautentičtějšího ztvárnění své role. Obraz těla a jeho ideály za druhé 

světové války jsou komunikovány skrze představy ideálů dnešní doby. Ženy ve skupině se 

snaží upravit si vlasy a dobově se nalíčit, přičemž jejich představa o skutečném vzhledu 

ženy v armádě se nemusí shodovat s představou tehdejšího ideálu krásy, jelikož se mohou 

inspirovat dobovými reklamami a filmy, a to nemusí odpovídat tehdejší realitě. 

Participanti si jsou vědomi toho, že často dochází k určitému porušení autenticity a 

že je tolerováno, pokud dojde ve skupině k nějakým anachronismům, ale jsou tolerovány 

z jednoho prostého důvodu, že valná většina participantů k reenactmentu přistupuje jako ke 

koníčku, který dělají pro zábavu a v rámci odpočinku.  
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Výsledky mého výzkumu tedy jasně neprokázaly, že by ženy byly v podřadné roli. 

Zároveň se ženy necítí být znevýhodněny oproti mužům a jejich příležitostem ve skupině, 

ale i přesto je z výzkumu patrné, že ve skupině muži a ženy nemají rovné příležitosti. 
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Summary 

The main goal of this work was to find out how the members of the group understand 

gender roles from a historical perspective and how this idea of gender roles during World 

War II reflects roles in the group today. However, I also focused on other aspects, such as 

the participant's motivation, which seemed to be one of the factors communicating the 

authenticity of the demands of men and women to play assured gender roles. During the 

research, I focused on another aspect related to gender.  That is the corporeality and its 

perception by the members of the group themselves. I continued to work with research 

related to these concepts in the theoretical part in sync with the initial introduction to the 

history of reenactment. 

The research took place in a reenacting group that reconstructs historical events during 

World War II. The original plan was to conduct ethnographic research and build this work 

on participatory field observation, but due to the Covid-19 pandemic, I managed to enter 

the field only once. Eventually, I created the research based on in-depth semi-structured 

interviews with nine respondents. 

I have concluded that regardless of gender, the motivation to participate in the same, 

to authentically portray history, in this case, World War II. Related to this is the finding 

that women in a group do not mind playing purely female roles, as they would to an extent 

resemble the female part of history than need to wear male uniforms and pretend that 

soldiers are men. Thus, they play the roles of women in military corps or make 

contemporary private citizens. They are governed by what society is expected of them, 

depending on gender roles. Earlier posts that belonged to women and men during World 

War II, whether it was the military or their position in society, are all produced to this day 

through existing roles in the reenacting group. By behaving according to some nature, but 

also according to social norms and expectations, people constructed these roles for today's 

members of the reenacting scene. I assume here that West and Zimmermann (1987) 

presume that members are now qualified for the positions that may be limited by thinking 

about women and men during World War II due to a different social order at the time. 

Masculinity and femininity are binary defined in this group. Women are associated with a 

certain tenderness, suppleness, and care, while men are considered the dominant, strong, 

and breadwinner of the family. For the men in the group, there is a behavior change. It 

transmits through their ideas of hegemonic masculinity of the past. The unified image of 

man (and woman) is also the bearer of hegemonic masculinity. At the same time, another 
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manifestation of the predominantly male environment brings with it the problem of toxic 

masculinity. It connects to "masculine jokes" in this group, with the help of which men 

exert pressure on other men in the group. At the same time, history conditions them about 

the idea of men and what men were like before. 

People in the group do not have some innate physical practices and must re-educate 

them to achieve the most authentic portrayal of their role. The image of the body and its 

ideals during World War II transmits through ideas of today's ideals. The women in the 

group try to alter their hairstyle and periodically accurate makeup. They often get inspired 

by the period commercials and movies, although they do not always reflect reality. 

Participants are aware that there is often some breach of authenticity. They tolerate it 

if there are any anachronisms in the group, albeit for one uncomplicated reason: the vast 

majority of participants approach reenactment as a hobby they do for fun and relaxation. 

Thus, the results of my research did not clearly show that women were in a 

subordinate role. At the same time, women do not feel disadvantaged regarding men and 

their opportunities in the group. However, the research shows that men and women do not 

have equal opportunities in the group. 

  



 

 

39 

Použitá literatura 

AGNEW, Vanessa, LAMB, Jonathan, MCCALMAN Iain. Re-Enactment History [online]. 

2012, [cit. 2021-03-03] 

 

BRYMAN, Alan. Of methods and methodology. Qualitative Research in Organizations 

and Management: An International Journal, 2008. 

 

BUCHHEIMOVÁ, Eveline. FUTSELAAR, Ralf. (ed). Under Fire: Women and World 

War II. Amsterdam: Verloren Publishers, 2014. ISBN 978-90-8704-475-6. 

 

BURKE, Peter J.; STETS, Jan E. Identity Theory. UK: Oxford University Press, 

2009. Dostupné online. ISBN 978-0-19-538827-5. 

 

BUTLEROVÁ, Judith. Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. 

routledge, 2011. 

CONNELLOVÁ, Robert William. Masculinities. 2. vyd. Cambridge: Polity Press, 

2000.  ISBN 0-7456-3426-5. S. 77. (anglicky) 

 

DAVIS, Patricia G. The Other Southern Belles: Civil War Reenactment, African American 

Women, and the Performance of Idealized Femininity. Text [online]. 2012, 308-331 [cit. 

2021-03-03]. ISSN 10462937. 

 

FITTS, Mako. Media and gender stereotypes. In Encyclopedia of Gender Stereotypes. 

2009. online. z: http://sk.sagepub.com/reference/gender/n270.xml 

 

FOSTER, William Bell. Physical Standards in World War II. Office of the Surgeon General, 

Department of the Army, 1967. 

 

GRAZIAN, David. Demystifying Authenticity in the Sociology of Culture. In: Hall, 2010. 

John R. – Grindstaff, Laura – Lo, Ming-Cheng eds., Handbook of Cultural Sociology 

(London and New York: Routledge), s. 191–200. 

 

GROGAN, Sarah. Body image: Understanding body dissatisfaction in men, women and 



 

 

40 

children. Taylor & Francis. 2016 

 

HADAROVÁ, Lenka. Reenactment and Authenticity: Cultural Biography of Uniform 

[diplomová práce] (Brno: Faculty of Social Studies, Masaryk University). 2016. 

 

HADDEN, Robert L. Reliving the Civil War: A reenactor's handbook. Mechanicsburg, 

PA: Stackpole Books. 1999. 

 

HANDLER, Richard. Authenticity. Anthropology Today 2 (1), 1986. s. 2–4. 

 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha, Portál. 2005. 

 

KALNICKÁ, Zdeňka, 2009. Úvod do gender studies: otázky rodové identity. Opava: 

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě. ISBN 978-80-7248-528-4. 

 

KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo: rovnost mezi muži a ženami v 

sociálněprávních souvislostech. Vyd. 1. - Praha : Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-343-1 

MAUSS, Marcel. Les techniques du corps, 1934. Journal de Psychologie. Reprinted in 

Mauss, Sociologie et anthropologie, 1936, Paris: PUF. 

 

MONEY, John. Hermaphroditism, gender and precocity in hyperadrenocorticism: 

Psychologic findings.Bulletin of The Johns Hopkins Hospital. 1955. 96: 253–264. 

 

MURRAY, Thomas. R.. Recent Theories of Human Development. Sage Publications. 

2001. p. 248. ISBN 0-7619-2247-4.  

 

NEWMAN, Russell W. The assessment of military personnel by 1912 height-weight 

standards. Report no. 194. U.S. 1952. Army Quartermaster Climatic Research 

Laboratories, Lawrence, Mass. 

 

PROCHÁZKA, Filip. Historie českého (československého) reenactingu [diplomová práce] 

(Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy). 2013. 

http://www.netlibrary.com/summary.asp?id=42010


 

 

41 

 

SEIGAL, Carlie. The Ideal Woman: The Changing Female Labor Force and the Image of 

Femininity in American Society in the 1940s and 1950s. 2012. Honors Theses. 900. 

 

SPOONER, Brian. Weavers and Dealers: The Authenticity of an Oriental Carpet. In: 

Appadurai, Arjun eds., The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective 

(Cambridge: Cambridge University Press), 1988. 195–235. 

 

STRAUSS, Anselm; CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Brno: 

Sdružení podané ruce, 1999. 195 s. ISBN 80-85834-60-x. (česky) 

 

SVEJKOVSKÝ, Jaroslav. DEVEROVÁ, Lenka. a kol. Právnické osoby v novém 

občanském zákoníku. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-445-2. 

S. 190. 

U.S. Congress, House. 1944. Committee on Military Affairs. Report of the Commission of 

Physicians Appointed to Examine the Requirements for Admission to the Army, Navy, and 

Marine Corps. 78th Congress, 2d session. H.R. 452, Serial Set 10878. February 29. 

Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office. 

 

WESTOVÁ, Candace. Zimmermann, Don. H. Doing Gender. Gender and Society [online]. 

1987, 125-151 [cit. 2021-03-03]. ISSN 08912432. 

 

Internetové zdroje 

HUNT, Lynn . (Květen 2002). „Proti presentismu | AHA“ . Historians.org. Cit. 30.4.2021 

 

POWELLOVÁ, Kimberly. Getting Started with Reenacting [online]. c2012, [cit. 20121-

03-03]. 

 

WASKOVÁ, Janet M. Living History: Meet J.R., a Civil War Reenactress!. In: The 

New-York Historical Society [online]. 16.3.2017 [cit. 15.4.2021]. Dostupné z: 

https://historydetectives.nyhistory.org/2017/03/living-history-meet-j-r-civil-war-

reenactress/. 



 

 

42 

 

 

Předpokládaný název práce: Reenactors: komunita milovníků druhé světové války 

 

Autor práce: Eliška Blažková 

 

Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. 

 

Akademický rok vypsání: 2020/2021 

 

Teze bakalářské práce  

 

Mým zájmem a tématem mé bakalářské práce je česká komunita lidí se zájmem o 

druhou světovou válku, tzv. reenactors. Na mnou zvolené téma existuje značné množství 

zahraničních akademických prací. Především americké výzkumy, jejichž zájmem je 

komunita reenactorů zabývající se Americkou občanskou válkou. V České republice je 

akademických prací o komunitě reenactorů opravdu málo. Velice užitečnou mi bude 

diplomová práce o historii reenactmentu v České republice od Procházky. Tuto práci 

hodnotím velmi kladně a bude mi velkým přínosem, jelikož je jediná svého druhu u nás. 

Ovšem o komunitě samotné v Čechách bylo napsáno málo sociologických a 

antropologických výzkumů, a proto jsem nenašla mnoho předešlých prací. Rozhodla jsem 

se proto, že svůj zájem zaměřím tímto směrem a budu mít širší pole působnosti. Jedna 

bakalářská práce se zabývá autenticitou dnešní komunity a dějinnými událostmi za druhé 

světové války. Zkoumání autenticity je ale podle mého příliš konkrétní a povrchní téma, a 

proto bych se ráda věnovala něčemu více komplexnímu. 

Komunita reenactorů, která se věnuje druhé světové válce, je u nás nejčetnější. Tato 

komunita se zaměřuje na autentické ztvárnění minulosti. Existují ještě další skupiny 

reenactorů, kteří například rekonstruují první světovou válku. Další skupinou reenactorů, 

kteří dělají Napoleonské války v České republice spadají již pod označení „living history,“ 

neboli živoucí historie. Členové reenactingové skupiny druhé světové války se většinou 

věnují i těmto dalším dějinným epochám. Pro jednoduchost ovšem jiné dějinné epochy 

zanedbám a budu se soustředit jen na druhou světovou válku. 

Nejtypičtější pro reenacting je převlékání se do uniforem a nošení příslušných 
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hodností. Reenactoři ale nekladou důraz jen na své vzezření, ale i na jednání aktérů. Tento 

důraz je především kladen na znalost válečných reálií a schopnosti určit, kdo má v 

komunitě jaké postavení, jak koho oslovovat a jak s ostatními mluvit. Členové komunity 

mají blízko k divadelním aktivitám, kdy studují dějinné texty (můžeme je díky tomu 

nazývat laickými historiky) a převlékají se do uniforem jakožto do hereckého oděvu. Je 

zajímavé nahlížet na komunitu jako na divadelní hru a na herce Tento jejich „koníček“ má 

často přesah až k životnímu stylu. Simulují život v jiné době. Sbírají druhoválečnou 

techniku a předměty. Jelikož je jednání této skupiny silně spjato s jejich alter egem, přišlo 

mi zajímavé zkoumat jejich proměny v chování a jejich vžití se do role. 

Cílem teoretické části bude zjistit, na jakých základních principech komunita funguje. Jak 

je utvářena? Co jednotlivé členy spojuje? Jaké společné hodnoty sdílejí? Jedno z mých 

hlavních zaměření bude sledovat mentalitu „vojáků.“ Jak se proměňuje mentalita 

reenactora, když proběhne jeho transformace z civilu do uniformy vojáka druhé světové 

války. Zda se aktér transformuje v někoho jiného a zároveň někoho, kdo je více jím 

samým. Jaké v komunitě panují zvyky a tradice. Velice důležité je pro mne zkoumání toho, 

jaké je postavení žen ve skupině. Zda ženy v komunitě přijímají své role a zda jim nevadí 

navracet se zpět k původnímu postavení, které měly ženy před osmdesáti lety, a zda jsou s 

touto svou rolí spokojeny. Zda tuto svou roli vnímají spíše jako výhodu, či jako nevýhodu. 

Jestli ve skupině hraje velkou roli etiketa. Jak se staví k tvrzení, že vojenství je již 

odmalička výsadou mužů. Jaká je jejich motivace? Je separován zájem žen o ženy v 

historii a zájem mužů o muže v historii, nebo je to provázané? Zajímají mne také názory 

komunity na to, co je drží pohromadě. Jak vnímají své současníky? Jak se jim žije mimo 

komunitu? Dochází u nich v důsledku skupiny k jejich vnitřní proměně? 

Jelikož jsem již kontaktovala pár členů z této skupiny, mám již slíbeno vpuštění do 

komunity a mám domluvených několik rozhovorů a přislíbenou účast na výjezdních 

akcích, kde bych mohla sledovat skupinu zevnitř. Věřím proto, že se snadno dostanu k 

datům, která mi budou přínosná, a která mi snad dají odpověď na mé otázky. 

 

Zásady pro vypracování 

Etnografie, kvalitativní výzkum. Polostrukturované rozhovory dávají prostor 

flexibilitě. Dávají možnost určení směru, nebo jeho změnu. Rozhovory by probíhaly se 

členy komunity. Vzorek 8-10 lidí. Vzorek bych vybírala metodou snowball a účelovým 

výběrem. Zúčastněné pozorování v terénu bude pro můj výzkum klíčové. V průběhu roku 
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budu vyhledávat různé akce, kde lze komunitu zastihnout jako celek, nebo alespoň ve 

větším počtu. 

Začátkem května probíhají slavnosti svobody v Plzni, kde se celá komunita schází a 

je to největší akce roku, tudíž nejlepší příležitost pro můj výzkum. Reenactoři si v tuto 

dobu staví tábory a tráví společně čas přibližně dva týdny. Pokud v průběhu výzkumu 

vyhodnotím, že by bylo vhodnější přiklonit se ke kvantitativnímu výzkumu vzhledem k 

dané problematice, přistoupila bych k menšímu dotazníkovému šetření. 

 

Etické souvislosti zvažovaného projektu 

Předpokládám, že se ve své práci setkám i s nepříznivými informacemi, které by mohli 

poškodit mé informátory. Jelikož se jedná o tématiku 2. sv. války, očekávám možný střet s 

protinacistickými (i pronacistickými) názory. Proto bych informátorům dala podepsat 

informovaný souhlas k provedení a zpracování rozhovorů. Po zveřejnění bude použito jiné 

jméno a provedu anonymizaci osobních údajů. 

 

Předpokládaná struktura bakalářské práce 

1) Úvod 

2) Teoretická část 

3) Metodologie 

5) Analytická část 

6) Závěry 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Medailonky informátorů 

 

  

Pseudonym: Americký vojín 

Věk: 24 let 

Role: 

Vojín (USA) 

jak dlouho se tomu věnuje: 

5-6 let 

(Obr. 3 – vojín 2 USA) 

Bohdal 
 

Pseudonym: Umývač hrnců 

Věk: 24 let 

Role: 

Vojín (USA) 

jak dlouho se tomu věnuje: 

8 let 

(Obr. 1 – vojín 1 USA) 

Pseudonym: Technický důstojník 

Věk: 50 let 

Role: 

Technician 4th grade (USA) 

jak dlouho se tomu věnuje: 

minimálně 30 let 

(Obr. 2 – Technician 4th grade USA) 
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Pseudonym: Letec 

Věk: 22 let 

Role: 

RAF (Royal Air Force, GB) 

jak dlouho se tomu věnuje: 

6 let 

(Obr. 4 – Příslušník RAF) 

 

Pseudonym: Waafka 

Věk: 19 let 

Role: 

WAAF (Women's Auxiliary Air Force, 

GB) 

jak dlouho se tomu věnuje: 

2 roky 

(Obr. 5 – Příslušnice WAAF) 

Pseudonym: Zdravotní sestra  

Věk: 29 let 

Role: 

ANC (Army Nurse Corps, USA) 

jak dlouho se tomu věnuje: 

skoro 14 let 

(Obr. 6 – Zdravotní sestra USA) 
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Pseudonym: Němec 

Věk: 24 let 

Role: 

Luftwaffe (letectvo a personál), 

Německo 

jak dlouho se tomu věnuje: 

7 let 

(Obr. 8 – Příslušník Luftwaffe) 

Pseudonym: Američanka 

Věk: 22 let 

Role: 

WAC (Woman Army Corps, USA) 

jak dlouho se tomu věnuje: 

asi 4 roky 

(Obr. 7 – Příslušnice WAC ) 

Pseudonym: Plzeňačka 

Věk: 26 let 

Role: 

Civilistka (Češka) 

jak dlouho se tomu věnuje: 

10 let 

(Obr. 9 – Civilní obyvatelka 

Protektorátu Čechy a Morava) 
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