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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce: Eliška Blažková 

Název práce: Reenactment a genderové aspekty rekonstrukcí událostí druhé světové války 

 

Vedoucí práce: PhDr. Jan Balon, Ph.D. 

Oponent/tka: Mgr. Martin Tremčinský  

Navržené hodnocení: Velmi dobře (C)  

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Ano cíle práce: „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?“ 

jsou jasně stanovené. Závěry vycházejíc z autorčinu výzkumu jim odpovídají, nicméně tyto závěry 

občas přímo nevyplývají z autorkou prezentovaných dat (viz bod 3).  

Práce je vhodně strukturovaná.   

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Ano. Autorka se orientuje i v klíčových textech zahraničních autorů.   

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Data jsou tvořeny především rozhovory s účastníky reenactmentové skupiny. Původní záměr byl 

získat i etnografická data, nicméně to bylo vzhledem k pandemické situaci znemožněno. 

K terénnímu pozorování došlo pouze jednou během roku 2019.  

Data jsou zajímavá a podnětná, avšak jejich interpretace je občas až překvapivě nekritická a 

řekněme „smířlivá“.  

Například na straně 23 autorka interpretuje: „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.“  

Ale v přímo v citacích na str. 20 a 21 můžeme vyčíst, že genderové role jsou předmětem napětí nebo 

i sporu: „(…) ti kluci v reenactingu mají mnohem větší možnosti. Mají možnosti více uniforem a 

taky možnost vytvoření ukázky a toho boje. Například jako jsou bahna atp.“ (Waafka, 19)“ 

„Už jsem byl v různých internetových diskusích nařčen, že jsem šovinista a sexista, protože jsem 
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vypíchával, že ženská u pěchoty je úplná blbost. Což jako je úplná blbost.“ (Umývač hrnců, 24)   

Takovýchto interpretačně sporných momentů je v textu více a zasloužily by si buď lépe 

vyargumentovat, nebo hlouběji rozpracovat.      

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Argumenty jsou koherentní, byť občas se dle mého soudu rozcházejí s daty (viz bod 3). Nicméně 

autorka projevuje potřebnou sociologickou citlivost v identifikaci pro práci klíčových 

sociologických pojmů v terénu (např. hegemonické maskulinity podle níž se orientují členové 

skupiny).    

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

  

Ano. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí? 

 

Text je napsán čtivě, nicméně se neobejde bez určitých stylistických nedkonalostí, které by 

vyžadovaly přeformulovat, např. pasáž ze strany 17: „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.“  

Čtenář sice chápe, co se autorka snaží říci, nicméně je tato formulace trochu krkolomná.          

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Hned v úvodu práce nás autorka seznámí s etnografickým zápisem ze svého terénního deníku, který 

dává čtenáři tušit, o jak zajímavou, čtivou a důležitou dimenzi byl výzkum ochuzen kvůli pandemii. 

Je opravdu škoda, že etnografický materiál zůstal pouze na úrovni fragmentů, protože právě 

v těchto se nejvíce odhaluje autorčina výzkumnická citlivost a schopnost pohltit čtenáře. Doufám, že 

autorka bude mít v budoucnu příležitost se k žánru etnografického psaní vrátit.    

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Bylo by možné chápat lpění mužských členů skupiny na historické věrnosti jako snahu reprodukovat 

dobové genderové stereotypy a z nich vycházející mužské výhody (např. možnosti pokřikovat na 

dívky na ulici; vynutit si polibek na ruku; ospravedlnění ideálu hegemonické maskulinity 

„správných chlapů“ apod.)? 

 

Jak můžeme rozumět tomu, že i když se ženy ve skupině snaží přiblížit ženskou historickou 

zkušenost, zůstávají mnohdy redukované na objekty (str. 29-30)? Nejsou a priori odsouzeny 

k neúspěchu právě díky oné hegemonické maskulinitě převládající v imaginaci mužských 

reenactorů? Resp. reflektují muži ve skupině tuto snahu dívek o emancipaci historického obrazu žen 

a validují tuto jejich snahu?    

  

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Eliška Blažková předkládá zdařilou absolventskou práci, které se ovšem neobjede bez chyb. Práci 
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by prospěly jisté stylistické úpravy a zároveň hlubší analýzy některých konfliktů, které jsou z dat při 

bližším čtení patrné. Z těchto důvodů navrhuji práci hodnotit jako velmi dobrou ( C ).    

 

 

Datum: 8.6.2021         Podpis: 
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