
Posudek bakalářské práce Magdalény Divínové 
vývoj idey brannosti v tělovýchovném hnutí Sokol ajeho vliv v I. světové válce 

Magdaléna Divínová předložila přehledovou práci v níž se, podle slov Úvodu, 
soustředila na zhodnocení národního a branného významu Sokola v období od vzniku 
organizace do konce I. světové války. Téma tak bylo vymezeno jako značně široké a při 
obsáhlém sociálně politickém kontextu, který ve své době zasahovalo, jako dosti náročné. 
Přes svoji závažnost je třeba zároveň zdůraznit, že toto téma nebylo v odborné literatuře ještě 
donedávna komplexně zpracováno, a i dnes je tato výhrada zpochybněna především díky 
anglické práci C. E. Nolteho (The Sokol in the Czech Lands to 1914. 2002). Autorka ke své 
práci využila jak Nolteho knihu, tak řadu drobnějších studií specifického zaměření, stejně 
jako dobové materiály a primární texty, formulující charakter tělovýchovných jednot druhé 
poloviny 19. století. Z pohledu heuristické přípravy tak můžeme její přístup hodnotit jako 
dobře orientovaný a vzhledem k zaměření a rozsahu práce postačující. 

Co se týče koncepce, spokojila se autorka s prostou chronologicky řazenou strukturou 
svého rozboru, linie práce je jednoduchá, strohá, ale účelná. Vyhovuje popisnému stylu, který 
Divínová pro svoji práci zvolila. Ostatně jen tak se jí mohlo podařit vměstnat téma tak 
rozsáhlého časového horizontu do vcelku nevelkého textu. Tento rozsah a přístup nicméně 
limituje možnosti celkové analýzy. Autorka nutně musela zůstat pouze na povrchu tématu, 
sleduje jej v jeho základních vývojových uzlových bodech, reflektuje všechny podstatné 
okolnosti, které podmiňovaly vývoj sokolského hnutí v daném období, ale nedostává se se 
svým rozborem pod úroveň obecných postřehů a hodnocení. Nejzřetelněji tato skutečnost 
vyplývá z hodnocení konfrontačních poloh, kdy se dobírá hodnocení vývoje sokolského hnutí 
ve vztahu k rivalitním skupinám německých turnerů, katolických Orlů či sociálně 

demokratických skupin. V těchto fázích její analýza prokazuje již slabší orientaci v detailní 
problematice kontextuálních témat, což se na některých místech projevuje rovněž ve 
faktických pochybeních. (Tak křesťansko-sociální strana nevznikla na Moravě v roce 1891 
pod vedením Jana Šrámka, ani agrární strana v roce 1903 - s. 19.) Od tohoto přístupu je 
odvozena rovněž práce se sekundární literaturou. Autorka je schopna ji přijímat kriticky, 
přesto se jejími vývody, hodnoceními, koncepčními přístupy nechává někdy příliš vést. 
Dokáže si udržet odstup a kritickou pozici vůči předlohám, ale přesto její analýza zůstává 
komentářem posudků druhých, nenachází dostatečně silnou vlastní autoritativní analytickou 
roVInU. 

Po formální stránce nelze práci mnoho vytknout. Poznámkový aparát je komplexní a 
dobře vedený. Od Úvodu by bylo možno očekávat podrobnější popis metodických zásad, 
kterými se autorka v dalším textu bude řídit, či naznačení jisté hypotézy. 

Práci doporučuji k obhajobě a to jako práci velmi dobrou. 

Ve Vídni 5. září 2008. 
Posudek vypracoval 

Doc. Vratislav Doubek, Dr. 


