
Oponentský posudek na diplomní bakalářskou práci 

Genderové perspektivy československého junáckého hnutí v první polovině 
20. století 

(Jan Mareš) 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje dosud nepříliš frekventovanému tématu 
v rámci české historiografie. Analýzy genderových aspektů v souvislosti např. s tělocvičnými 
aktivitami 19. století (zejména se Sokolem) již některé existují, ale tento úhel reflexe 
problematice skautingu dosud chyběl. Práce je rovněž zajímavá svým pramenným 
materiálem. Vedle tradičních písemných pramenů diplomand využil také obrazové. Jejich 
analýza pak tvoří přibližně čtvrtinu předkládaného textu. Oba celky se vzájemně doplňují. 

Diplomní bakalářská práce ukazuje vyzrálost. Diplomand si projekt své práce řádně 
promyslel. Díky tomu jednotlivé části na sebe dobře navazují, postihují nejdůležitější aspekty 
a zároveň tvoří kompaktní celek. Diplomand se rovněž výborně vypořádal s genderovou 
analýzou skautských příruček. Na mnoha příkladech dokázal svá původní teoretická 
východiska aplikovat a ukázat zajímavé souvislosti. Jako konkrétní příklad může sloužit např. 
diplomandova interpretace skautského pojetí přírody nesoucí v sobě protikladné motivy 
včetně odkazům ke krizi maskulinity (s. 25-26). Mimochodem právě zakomponování tohoto 
společenského jevu či obecně reflexe prvků maskulinity se v genderových pracích obvykle 
příliš nevyskytuje. Jan Mareš tak opravdu pracuje s genderem a nezužuje ho jen na 
problematiku žen. V interpretaci obrazového materiálu diplomand např. upozornil na absenci 
zobrazení skautů-chlapců při domácích pracích typu zašívání apod. 

K předkládané práci bych však vyjádřila několik poznámek. 1) Nejvíce otazníků budí 
kapitola Skautské vzory. Diplomand se rozhodl pi·edstavit skautské vzory prostřednictvím tří 
témat, která jsou jistě relevantní. Chybí mi v práci však vysvětlení, proč vybral zrovna tuto 
trojici. Důležitější však je, že v této kapitole diplomand jaksi pozapomněl na katolický a 
socialistický skauting, který z tohoto hlediska nezmiňuje. Právě tyto dva směry se však 
vyznačují určitými specifickými prvky, které zde nejsou zmíněny. V ostatních částech s touto 
diferenciací již diplomand počítá a ukazuje jejich specifika. 2) Vysvětlení by si rovněž 
zasloužila podkapitola Postavení muže (6.4). V textu je po několika větách zařazena ještě 
další podkapitola (6.4.1. Tradiční role, tradiční zobrazování a otevřený svět - s. 54), v obsahu 
(s. 5) se však nevyskytuje. 3) Interpretace textu zmiňujícího pouze skauty, ačkoli se jednalo o 
práci z dílny dívčího skautingu, nemusí nutně znamenat faktické vyloučení skautek. Autorky 
mohly použít tolik "oblíbené" generické maskulinum, kde jsou v maskulinním tvaru slova 
automaticky zahrnuty i femininní tvary (symbolicky jde samozřejmě o vyloučení feminity, ale 
to je jiná rovina). 

Z hlediska formálních náležitostí je práce jako celek rovněž zdařilá. Citace i odkazy 
k literatuře a pramenům jsou v pořádku. Práce evidentně prošla jazykovou korekturou, neboť 
překlepů je zde minimum. Přesto se místy vyskytují, např. vlastních pozice (s. 22), je 
definována postoj (s. 30), tradiční ženským (s. 31). Největší problém je však nedokončená 
věta na s. 33. Ta navíc tvoří začáteční část nového odstavce, takže lze předpokládat, že zde 
chybí i další věty. 

Diplomand zcela naplnil cíle, které si ve své práci vytknul. Jedná se jednoznačně o 
kvalitní a vyzrálou bakalářskou práci. Vzhledem k drobným nedostatkům ji však hodnotím 
jako velmi dobrou. 

V Brně 2.9.2010 Mgr. Denisa Nečasová, Ph. D. 
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