
Posudek oponenta na magisterskou práci Ing. Ireny Cejpové: Argo aport! Vývoj sportovní 

kynologie na Liberecku po roce 1945. Praha, Pracoviště OH-SD FHS UK 2017, 79 stran plus 

přílohy 

 

Autorka se rozhodla zúročit své znalosti a metodologickou výbavu nabyté v průběhu 

inženýrských a magisterských studií a vzala si za cíl nelehký úkol – vytvořit sondu do dějin 

odvětví lidské činnosti, která je jí navíc velmi blízká: sportovní kynologie v libereckém 

regionu. Téma práce se tak nachází na pomezí politických, sociálně kulturních a regionálních 

dějin, přičemž autorka se programově hlásí také k antropologii. Vzhledem k tomu, že na dané 

téma bylo prozatím publikováno pouze několik dílčích a spíše popularizujících studií, jedná se 

o průkopnický počin, který je třeba ocenit. Otázkou ovšem zůstává, do jaké míry se podařilo 

velmi nelehký úkol autorce naplnit, zvláště když se nachází v pozici „angažované 

pozorovatelky“. 

Co do využitých metod, autorka operuje především s badatelskou výbavou 

historických věd, tj. využívá analýzy a interpretace dobového tisku, dále pak se opírá o 

dostupné archivní fondy a v neposlední řadě díky svému vzdělání a specializaci využívá také 

předností orální historie. Své líčení pak metodologicky rámuje do příběhu „velkých dějin“ 

poválečného Československa, zejména pak severočeského regionu, což se mi jeví jako záměr 

vhodný pro formát magisterské diplomové práce. 

Pokud bych měl shrnout seznam využité literatury, pak zde spatřuji osobně asi největší 

slabinu celé práce, která je spíše vystavěna na autorčině primárním výzkumu. Jsem si vědom 

toho, že se autorka mohla jen těžko opírat o celková a místy spíše popularizující kynologická 

díla k tématu, ovšem při jejích dílčích závěrech a celkové kontextualizaci rozhodně mohla 

alespoň odcitovat základní literaturu k poválečným čs. dějinám, což by jí umožnilo dát větší 

váhu jejím tvrzením. Namátkou mě napadá, že kupříkladu u rozsáhlých pasáží o dějinách 

masových organizací (napříkladu Svazarmu či ČSCHDZ) by bylo vhodné alespoň zmínit 

průkopnické práce Karla Kaplana o národní frontě, přičemž by se autorka mohla zároveň 

vyrovnat se jeho letitou tezí, činících v Kaplanově podání z těchto organizací „převodovou 

páku“ komunistického režimu. Při pojednání o Liberecku také velmi překvapivě absentují 

jakákoliv pojednání o poválečných dějinách tohoto regionu, který navzdory provedenému 

„odsunu“ německého obyvatelstva osobně považuji za velmi specifický. Takto by bylo možné 

u jednotlivých dílčích historických témat pokračovat napříč celou knihou. 

Co se týče pramenné základny, pak autorka pracovala především s analýzou 

specializovaného dobového tisku a dále pak s doposud nezpracovanými archivními materiály 

z provenience Státního okresního archivu v Liberci. Obojí je třeba bezesporu ocenit, stejně tak 

i natočení deseti orálněhistorických rozhovorů se zainteresovanými protagonisty. Vzhledem 

k tomu, že medailony narátorů a jejich životní osudy jsou v důsledku realizovaných 

polostrukturovaných rozhovorů nastíněny velmi letmo, chtěl bych se dotázat, na socio-

profesní charakteristiku narátorů a dále pak na jejich konkrétní „cesty“ a motivace 

k provozování kynologie a celkový význam této činnosti v jejich životě? – což jsou témata 

pouze letmo nastíněná v poslední podkapitole. 

Vlastní struktura práce je velmi promyšlená, stejně tak je velmi informačně hutný také 

obsah práce. Obecně k ní nemám žádných zásadnějších výhrad, snad vyjma již vyřčeného, tj. 

že bych ocenil větší míru začleňování pramenných poznatků do dobového kontextu 

prostřednictvím odborné literatury. Dále pak na mě závěrečné pasáže interpretující 

orálněhistorické rozhovory působí dojmem, že autorku již tlačil čas či omezený prostor práce 

a proto zde bylo sledování některých témat ponecháno stranou. Chtěl bych v této souvislosti 

položit dvě otázky: jednak zdali se vyskytlo v rozhovorech nějaké citlivé či dokonce 

tabuizované téma?; dále pak zdali existuje nějaká historická specifičnost postavení liberecké 

kynologie v rámci místního volnočasového a potažmo dokonce celostátního dění? 



Po formální stránce je práce vypracována na solidní úrovni, byť na některých místech 

estetický dojem kazí některé překlepy. Jako velmi sdělné a zdařilé se mi jeví zařazené 

obrazové přílohy. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkami stupně 1 

(výborně) či 2 (velmi dobře) v závislosti na kvalitě obhajoby 

 

 

V Praze 16. 1. 2017 
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