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Cílem předkládané diplomové práce je (podle její autorky) postihnout proměnu 
sportovní kynologie na příkladu libereckého okresu v druhé polovině dvacátého století. Důraz 
je kladen především na vzájemný vztah kynologie (vnímané v první řadě jako zájmové činnosti) 
a státního socialismu jako vládnoucího režimu v Československu, který nad touto 
volnočasovou a sportovní aktivitou po roce 1948 postupně přebírá kontrolu prostřednictvím 
různých kolektivních masových organizací (zejména Svazu pro spolupráci s armádou). Práce 
je založena na analýze dobového tisku a archivních pramenů, přičemž jako doplňkový pramen 
byla využita metoda tematicky orientovaných životopisných vyprávění, resp. 
polostrukturovaných rozhovorů. 

Volbu tématu lze bezpochyby považovat za zajímavou a originální. Kynologii před 
rokem 1989 jako předmětu výzkumu nebyla, snad s výjimkou popularizační či čistě 
specializované literatury, doposud v české historiografii věnována prakticky žádná větší 
pozornost, přestože výzkum konkrétních způsobů trávení volného času se v posledních letech 
těší stále větší oblibě. V tomto ohledu lze tedy ocenit autorčinu odvahu a entuziasmus s jakým 
se pustila do nezpracovaného tématu, přičemž hned na úvod je třeba konstatovat, že 
diplomantce se podařilo stanovených cílů dosáhnout, a to navíc bez podstatnějších výhrad. 

Struktura práce byla po formální stránce zvolena správně. Po úvodu, v němž autorka 
seznamuje čtenáře s osobními motivy (resp. vlastní aktérskou perspektivou insidera) následuje 
metodologická část, v níž jsou nastíněna metodologická východiska, konkrétní výzkumné 
otázky (milníky vývoje, vliv politiky, funkce kynologických klubů a význam kynologie pro 
pamětníky) a reflexe terénního výzkumu. V další kapitole jsou představeny základní použité 
zdroje, tj. dostupná literatura, periodika a archivní prameny. Na tuto pasáž navazuje stručný 
vhled do problematiky sportovní kynologie, který poslouží nezasvěcenému čtenáři jako vodítko 
pro orientaci v tématu. Hlavní empirická část práce je pak pojata jako chronologický výklad 
dějin kynologie na Liberecku, který se však umně prolíná s obecným vývojem kynologie v 
Československu před listopadem 1989. V poslední kapitole autorka pracuje pouze s pořízenými 
rozhovory a zaměřuje se na aktérskou perspektivu, kterou ilustruje na několika dílčích tématech 
(tj. role žen a mládeže v kynologie, finanční náročnost sportu a osobním význam kynologie pro 
pamětníky – tj. hobby, sport, životní styl apod.). 

Metodologickou část práce lze hodnotit jako velmi zdařilou. Diplomantce se podařilo 
natočit rozhovory celkem s deseti pamětníky a pamětnicemi, což již lze považovat za relevantní 
vzorek pro obsahovou analýzu (jakkoliv pro analýzu jich bylo nakonec možné využít pouze 
devět kvůli odmítnutí jedné z pamětnic). Autorka se přiklonila spíše k antropologickému pojetí 
práce s rozhovory, protože (jak sama uvádí) klasické orálně-historické schéma (tj. životopisné 
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vyprávění a polostrukturované interview) se jí – s ohledem na ,,odpor“ většiny pamětníků vůči 
sdělování osobních informací - nepodařilo naplnit. Ocenění si zaslouží také obsáhlá 
podkapitola, v níž autorka reflektuje svůj terénní výzkum včetně vlastní insiderské pozice (resp. 
aktivního člena kynologické obce na Liberecku). 

Zpracování empirické části je na solidní úrovni. Autorka pracuje s různorodými typy 
pramenů napříč celým textem, přičemž stěžejní je pro ni především pohyb po časové ose. Za 
klad lze považovat skutečnost, že autorka dobový vývoj skutečně analyzuje a interpretuje (tj. 
nepoužívá citace z pramenů pouze jako ilustrativní prvek, ale pracuje s nimi za určitým 
záměrem). K rozhovorům jako zdroji poznání se nicméně uchyluje pouze sporadicky. Výjimku 
představuje pouze poslední kapitola věnovaná přímo pamětnické reflexi, v níž hrají rozhovory 
hlavní roli. 

V použitých analytických a interpretačních postupech neshledávám žádné zásadní 
nedostatky, autorka nabízí specifický pohled na zkoumanou problematiku a v závěru také 
odpovědi na výzkumné otázky, které si na začátku sama položila. Text plynně navazuje a 
obsahově se drží vytčené časové osy. Stejně tak po gramatické a stylistické stránce nelze mít 
k práci žádné podstatnější výhrady. Za přínosnou považuji obrazovou část příloh. 

Předkládaná diplomová práce tedy podle mého názoru po obsahové i formální stránce 
splňuje všechny předepsané náležitosti závěrečné kvalifikační práce magisterského stupně. 
Autorka prokázala, že je schopna samostatně pracovat v terénu, tj. sebrat a utřídit značnou část 
různorodých pramenů (včetně těch orálně-historických), interpretovat je a následně zasadit do 
adekvátním způsobem do příslušného historického kontextu.  

Diplomovou práci kolegyně Cejpové proto doporučuji k obhajobě a navrhuji její 
hodnocení známkou 1 (,,výborně“). 

 

V Praze, dne 1. 2. 2017 
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