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Bojové umění jako scéna pokračující mužské socializace 

 

Tato bakalářská práce vkládá další kamínek do sady lokálních genderových analýz, neboť se 

zaměřuje na genderově velmi zajímavou, ale zatím neprobádanou, oblast. Je třeba zdůraznit, 

že z hlediska vývoje genderových studií, v tomto případě men´s studies, se jedná o práci 

odpovídající badatelskému přístupu po tzv. etnologickém obratu, neboť zkoumá maskulinitu 

nikoli obecně, nýbrž ve specifickém sociálním prostředí. Štěpán Dvořák navíc vhodně využil 

svého sociálního (a kulturního) kapitálu, jelikož se bojovému umění sám věnuje, zná toto 

prostředí i jeho ideová ukotvení.  Téma práce je tedy zvoleno velmi vhodně a v českém 

kontextu je inovativní.   

 

Jako vedoucí této práce chci dosvědčit velmi odpovědný přístup a poctivé hledání autora, také 

nadstandardní množství času, který práci věnoval. Sám ústřední koncept mužské socializace 

byl nalezen až po několikaměsíčních teoretických přípravách a vzhledem k tomu, že práce 

měla být sociologická, mám za to, že je velmi nosný, což následné empirické analýzy dobře 

dokládají. V teoretické části se autor zaměřil zejména na představení prostředí a ideologie 

bojových umění, možná až příliš široce, ale dlužno říci, že většinou ne samoúčelně, ale 

odůvodněně ve vztahu k analytickým východiskům. Klíčový koncept socializace je v práci 

představen hned na začátku, poté následuje místy až příliš široké a detailní pojednání o 

úpolových sportech. Nicméně je zde namístě pozitivně hodnotit samostatnou schopnost autora 

postupovat od obecných rámců ke specifickým, což nepovažuji u bakalářské práce za 

samozřejmou a běžnou dovednost. Také podotýkám, že v rámci představení ideového zázemí 

těchto sportů je vlastně stále řeč o jejich de facto socializačních cílech, z čehož vyplývá, že 

socializační  efekty nelze považovat za věc individuální, nýbrž systémovou, a tato část tedy 

vhodně doplňuje obecné sociologické teorie socializace. Teprve poté se autor zaměřuje na 

genderové teorie. Tato část mohla a měla být rozvedena důkladněji, ale je třeba říci, že i na 

malé ploše soustředil Štěpán Dvořák několik relevantních tezí týkajících se přímo 

genderových aspektů maskulinity ve vztahu ke sportu. Vychází z relevantní a zajímavé 

literatury (vedle klasických např. Bourdieuův žák Loïc Wacquant), nicméně platí, že tato 

teoretická východiska nejsou zpracována s takovou pozorností, jak by téma zasloužilo.  

 



V analytické části chybí řádné představení metody, přestože mohu dosvědčit, že  autor 

postupoval podle kódovacích pravidel inspirovaných metodou zakotvené teorie a že ke svým 

kategoriím dospíval v řádném procesu několika kol kódování. Hledání adekvátních kategorií 

věnoval náležité úsilí. Kategorie jsou abstrahovány poměrně adekvátně, i když je stále 

znatelný spíš ponor do světa úpolového sportu než do sociálněvědního myšlení. Šest 

rozhovorů, které autor realizoval a které byly dostatečně hloubkové, přineslo velmi bohatý 

materiál, jak je patrné z citací, ty ovšem mnohdy nahrazují interpretační práci. Analytický 

výkon spočívá především v samotné sadě kategorií skutečně opřených o materiál, v jejich 

rámci však existují rezervy pro subtilnější analýzy. Závěry jsou zajímavé jak ze 

sociologického, tak z genderového hlediska a jsou podložené analýzami. Kultura vyjadřování 

je v práci na velmi slušné úrovni. 

 

Celkově se jedná o poctivě odvedený, smysluplný výzkumný úkol a práci lze jednoznačně 

doporučit k obhajobě, avšak pro rezervy, o nichž byla řeč, navrhují hodnocení velmi dobře. 
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