
Posudek bakalářské práce

Václav Smyčka: Sokolské performace. Semioticko historická analýza Sokola (1862-1882), 

Praha 2011, 65 s.

Václav Smyčka si zvolil jako téma své bakalářské práce problematiku jen zdánlivě 

známou, respektive probádanou – sokolské hnutí v prvních dvou desetiletích trvání tělocvičné 

jednoty Sokol. Volbu tohoto tématu oceňuji, protože i zdánlivě okrajový Sokol může 

vypovídat mnohé o smýšlení české společnosti v 2. polovině 19. století a na přelomu století 

dlouhého „věku extrémů“. Vždy jde totiž o to, jak se zvoleného tématu chopíme, zda pouze 

popisně konstatujeme, či klademe nové otázky a nabízíme nové a neotřelé otázky a 

interpretace. A právě druhou cestou se vydal autor předkládané práce. Předem bych chtěl 

proto avizovat, že snad i kritičtější tón tohoto posudku odpovídá náročnosti a zajímavosti 

zpracování zvoleného tématu. Kritičtější reflexe předkládané práce proto nemá tento text 

devalvovat. Spíše si klade za cíl upozornit pisatele na některé nepřesnosti, nejasnosti a odlišné 

názory, které by mohl u čtenářů práce vyvolat (a u oponenta také vyvolal). Zároveň bych chtěl 

autora vybídnout k dalšímu promýšlení zvolené problematiky.

Po formální stránce není práci příliš co vytknout. Je jasně a logicky strukturována. 

Psána je povětšinou jasným a srozumitelným jazykem. Jen v úvodních pasážích přizpůsobil 

pisatel jazyk práce svým teoretickým východiskům a inspiracím tak, že autorovo (jinak jistě 

chvályhodné) okouzlení metodou je na úkor čitelnosti a srozumitelnosti textu. Toto není 

výtka, pouze především postřeh a impulz pro další autorovo psaní.

Cílem Smyčkova textu je popis způsobů utváření sokolské subkultury v prvních 

dvaceti letech existence Sokola. Jak sám deklaroval, chce se zajímat o konstrukci sokolství 

z hlediska vzniku nového vědění, nových znaků (co zde má pisatel přesně namysli?) a vzorů 

chování. Výklad hodlal zasadit do celokulturních proměn vztahu člověka k tělesnosti a 

okrajově i do kontextu dobové religiozity. Právě v onom zohlednění proměn vztahu člověka 

(potažmo společnosti) k tělu a tělesnosti ve vztahu k českému Sokolu vidím přínos práce. 

Dosud bylo sokolské cvičení v moderní sekundární literatuře pouze konstatováno, respektive 

byl zmiňován jeho neopominutelná nacionální a národotvorný význam. Václav Smyčka však 

v tomto případě jde k jiným kořenům zájmu o tělesné cvičení a onen případný nacionální 

rámec Sokola takto chvályhodně posouvá do nových, jiných souvislostí.



Aniž bych se chtěl příliš zdlouhavě rozepisovat, pokusím se zformulovat několik 

komentářů a otázek, které bych chtěl autorovi položit, respektive ho s nimi konfrontovat:

 Václav Smyčka se rozhodl zabývat se zhruba prvními dvěma desetiletími fungování 

Sokola. V této souvislosti se nabízí otázka, proč právě tato doba? Je toto 

„zakladatelské“ období nějak specifické z hlediska zvoleného tématu a autorových 

cílů?

 Z autorových vyjádření jsem pochopil, že mu jde vlastně o zachycení jakýchsi 

reprezentací Sokola, je tomu tak? Pokud ano, lišily se tyto reprezentace v závislosti na 

použitých pramenech a médiích? Proč právě Národní listy? byly něčím specifické? 

V této souvislosti nepovažuji úplně za nejšťastnější užívat pro zvolené časové rozmezí 

tituly staršího data (památník Sokola Pražského z roku 1883, Scheinerovy Dějiny 

Sokolstva, Vaníčkův text atd.). Nabízí se totiž otázka, zda tyto práce reflektují 

tělocvičnou jednotu Sokol skutečně autenticky z pohledu zkoumaného období, či zda 

nedošlo v sebereflexi Sokola v průběhu doby k nějakým změnám… Vždyť sám autor 

sděluje, že tuto původně sekundární literaturu chce ve svém textu užít jako primární 

pramen výpovědí Sokolů o sobě samých. A pokud již pisatel pracuje s texty novějšími, 

pak bych očekával práci i s jinými dobovými brožurami a texty předních Sokolů. 

 Autor připomíná, že zatímco na jiných místech Evropy došlo již k objektivizaci těla, 

ale v Čechách panovalo hluboké ticho… proč tomu tak bylo? Má nějaké vysvětlení 

tohoto ticha?

 Jak do nabízeného sokolství, coby objevení (vlastního) těla zapadá v české společnosti 

necvičící členstvo Sokola? Jaké je podle autora, postavení oněch necvičících členů, 

kteří sice byli příslušníky hnutí, ale nikoli aktivními? Jak toto zapadá do jeho 

výchozích tezí o Sokolu coby projevu objevení a objektivizace těla?



 Jedním z klíčových slov, s nimiž autor pracuje, respektive ho průběžně opakuje, je 

slovo jednota… V jakém smyslu mu však lze rozumět? Je to jednota člověka? Jednota 

celého cvičícího organismu, tj. kolektivu cvičenců? A co má tato jednota vyjadřovat? 

Osobně jsem toho názoru, že má být symbolem jednoty národní, národního kolektivu. 

I tak o synchronizovaném cvičení píše zahraniční literatura věnovaná vztahu 

národních hnutí a nacionalismů k organizovanému cvičení. Jak však tomu rozumí 

autor, co vše rozumí pod touto jednotou? Pokud na str. 36 píše o cvičení, coby 

ritualizovaném výkonu sakralizované jednoty, pak osobně tomuto rozumím právě ve 

smyslu prezentace (reprezentace?) národního kolektivu, národního těla.

 Autor se několikrát ve své práci zmiňuje o tom, že nacionální ráz Sokola (a v kontextu 

této práce tedy reprezentace Sokola a sokolství) problematiku této tělocvičné jednoty 

spíše zatemňuje. Osobně však nesouhlasím s jednoduchým tvrzením ze str. 46 o tom, 

že Sokol česko-německou dichotomii přijímá s celou obrozeneckou kulturou a proto 

jako taková není tato dichotomie pro jeho postavení v české obrozenecké kultuře nijak 

konstitutivní. Domnívám se totiž, především na základě řady dobových textů, že právě 

česko-německá dichotomie byla pro Sokol konstitutivní, jedním z určujících 

momentů. Že právě národní poslání Sokola bylo jedním ze zásadních momentů pro 

jeho existenci a popularitu v rámci české společnosti. Vždyť jak lze rozumět Tylovu 

proklamativnímu textu Náš úkol, směr a cíl, když navíc sám pisatel bakalářské práce 

připomíná Tyršovu znalost sociálního darwinismu? Připomeňme jen dobovou tezi o 

životě a vymírání „nekvalitních“, nezdravých národů, tezi, se kterou Tyrš ve 

jmenovaném textu pracuje… a od níž mimo jiné odvíjí úpadek starověkého Řecka, 

které pro něj bylo příkladem tělesné zdatnosti a tužení těla. Tj. řecký úpadek odvíjí od 

úpadku tělesné zdatnosti starověkých Řeků, podobně malého „národa“, jakým byli 

v 19. století Češi. I proto se nemohu ztotožnit s autorovou tezí o tom, že jakýkoliv 

konkrétní účel cvičení byl cizí sokolskému uvažování o tělocviku. Podle mého soudu 

Sokol uvažoval o tělocviku právě v národních souvislostech, konkrétním účelem bylo 

tužení národního těla a sílení „sokolských paží“, jak o tom Tyrš v obecné rovině píše 

v textu Náš úkol, směr a cíl.



 Pokud autor vyjádřil snahu postihnout reprezentace Sokola a konstituování sokolství, 

pak je třeba se ptát, právě i v souvislosti s jeho přemýšlením o nacionálním rázu 

Sokola, které projevy mohly mít na členskou základnu a českou veřejnost větší dopad 

a vliv, soukromá korespondence, z nichž místy Václav Smyčka vychází, nebo veřejné 

spisy, v jejichž případě se pisatel podivuje, že měly kupodivu ostřejší nacionální ráz?

 V rámci sokolských performací jsou rovněž důležité sokolské výlety. I v jejich 

průběhu Sokolové cvičili? Jak těmto výletům rozumíte? Měly nějaký hlubší smysl, 

než jen vycházku po krajině? Stejně tak je důležitý pro sokolské performance rovněž 

oděv. Proč vlastně Sokolové používali přiléhavé trikoty bez rukávů? A mají tyto 

nějakou souvislost s fotografiemi cvičenců, kde je řada z nich úplně „nahoře bez“? 

Všechny tyto komentáře a otázky adresované pisateli práce skutečně nemají výsledky 

jeho bádání devalvovat. Jsou však mým projevem odlišného názoru na vybrané momenty 

předkládané práci. Jako celku si práce Václava Smyčky cením. Autor formuluje své 

názory a teze, nebojí se vlastních interpretací, čehož je třeba si vážit. S některými z nich 

osobně ne vždy souhlasím. Třeba se však sám chytám do pasti mého vlastního „čtení“ 

Sokola a jeho aktivit. Bakalářskou práci Václava Smyčky každopádně rád doporučuji 

k úspěšné obhajobě.
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