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Oponentský posudek na bakalářskou práci Štěpána Dvořáka 
Bojové umění jako scéna pokračující mužské socializace 

 
Bakalářská práce Štěpána Dvořáka otevírá pole, kterému se v českém prostředí prozatím 

nedostává příliš akademické pozornosti a již tematicky práce měla velký potenciál. Jako hlavní 
otázky práce si diplomand stanovil následující: „Konkrétním cílem bylo zjistit, zda v prostředí bojových 
umění probíhá proces, který bychom mohli označit za pokračující mužskou socializaci. Pokud ano, tak 
zjistit, jaké konkrétní podoby nabývá a jak je cvičenci vnímán. Vzhledem ke skutečnosti, že se zabývám 
muži, pokusím se postihnout, jaký vliv má tato zkušenost na vztahy mezi muži-cvičenci.“ (str. 1) 
Otázky práce jsou tedy položeny velmi dobře a mají velký analytický potenciál. Za zvlášť přínosné 
považuji to, že se diplomand chtěl zamýšlet i nad vzájemnými vztahy mezi cvičenci a tedy tím, jak se 
maskulinní identity utvářejí v interakci s jinými (maskulinními) subjekty ve specifickém prostředí 
bojového sportu.  Práce také chtěla mapovat specifické mocenské a hierarchické vztahy, které vznikají 
mezi cvičitelem a cvičencem i mezi cvičenci.  

Na svém počátku měla tedy práce dobře stanovaná metodologická východiska, která byla 
podepřena i vhodnou metodou (polostrukturovaných rozhovorů, které byly provedeny s odpovídajícím 
počtem respondentů). Nicméně, po pečlivém čtení práce se domnívám, že konkrétní provedení práce, 
vlastní analýza i její teoretické zakotvení nedosahují stanoveným cílům a ambicím práce. A v zásadě 
dosahují minimálních nároků stanovených pro bakalářské práce. V následujících komentářích ve 
stručnosti načrtávám hlavní výhrady.  
 
 
Nedostatečná teoretizace/teoretická základna práce 

Teoretickou část otevírá poměrně vydařená část o socializaci, a socializačním potenciálu sportu, 
přestože i tady postrádám zásadní vztažení k genderu, genderové subjektivitě resp. genderové socializaci, 
která má být hlavním předmětem práce. 

 
Gender a genderové teoretizace 
Přestože se jedná o práci, která se věnuje genderovému tématu opření práce o teoretické 

konceptualizace genderu jsou nedostatečné. Pojednání o genderu (proč autor kapitolu nazývá „Muži a 
gender“?) se objevuje až na straně 17, tj. v samotném závěru teoretického úvodu a rozsahem sahá do str. 
19. Pro porovnání, části věnované tematizaci bojových umění a sportu obecně mají rozsahem více než 10 
stran. Tato jednoduchá kvantifikace má jenom dokreslit nevyváženost teoretického zakotvení i toho, jak 
práce tenduje k neproblematickému a popisnému pojednání vybraného sporu.  Vysvětlení genderu se 
odehrává více méně skrze jednu citaci z „učebnicového“ textu Renzetti a Curran), str. 17. Podobně autor 
zachází s pojmem patriarchát, podotkněme, že to je termín, ke kterému se váže velká teoretická debata, 
která jej velmi zásadně problematizuje. Zásadním opomenutím je i to, že ačkoliv práce proklamuje 
specifické zaměření na analýzu maskulinity, v práci se neobjevují žádné reference k tzv. mužským 
studiím,  našla jsem pouze jeden odkaz k práci Connella (jedna věta, resp. odstavec na str. 17). Práce 
kritických mužských studií jsou právě tím zdrojem, který by diplomandovi pomohl klást analytické 
otázky v tzv. praktické části práce. Tato neobeznámenost s kritickým pohledem na různá pojetí 
maskulinity se ukazují také na způsobu, jakým diplomand inkorporuje prohlášení představitelů 
organizace LOMu v otázce agresivity (str. 15)  
  

Největší část teoretické debaty zabírá problematika úpolových sportů a bojového umění (str.6-16). 
To jsou pasáže zajímavé, nicméně spíše popisné. Navíc se zde také začíná rýsovat další problematický  
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aspekt práce, kterému se věnuji podrobněji záhy, nedostatečný odstup od analyzovaného 

materiálu a diplomandova nereflektovaná osobní investice v problematice. Diplomand nám v zásadě 
předkládá normativní (sebe)vymezení bojových sportů, přestože pro analytickou a kritickou práci musí 
být relevantnější organizační struktury klubů, diskuze normativních hodnot, které se zde v rámci 
zkoumané socializace předávají apod. Za spíše redundantní považuji pasáže, které porovnávají bojová 
umění se sebeobranou na „ulici“ (str. 9) Dále: jaký byl cíl debat o agresivitě? A nedochází zde implicitně 
k esencializaci některých tzv. přirozených vlastností maskulinity? 
 

Nedostatky v teoretické části také způsobují, že samotné otázky, které si práce klade postrádají 
zakotvení v teoretickém úvodu práce, zcela například chybí konceptuální tematizace socializace skrze 
interpersonální vztahy mezi cvičenci. ale co je důležitější, diplomandovi poté chybí opora pro vlastní 
analýzu a komentáře k představeným výpovědím (viz konkrétní výhrady níže). To se velmi zřetelně 
ukazuje v části analytické. 
 
Připomínky k analytické části: 

Metoda 
Jak bylo již předesláno, zvolená metoda je vhodná a výzkumu podle mého soudu vyhovuje. Kladně 
hodnotím to, že diplomand přiznává, že se mu na několika místech vloudily návodné otázky, prokazuje 
tedy rostoucí citlivost vůči metodě rozhovorů. Odpovědi na tyto otázky byly podle slov diplomanda 
z analýzy vynechány. Co se týče volby komunikačních partnerů, zde diplomand odkazuje na jejich 
zapálenost a angažovanost. Nicméně tuto skutečnost nehodnotí ve vztahu k výsledkům výzkumu (a např. 
ve vztahu k tomu, jak se „zapálenost“ mužů, se kterými byly rozhovory prováděna mohla projevit při 
tematizaci vzájemných vztahů uvnitř zkoumané skupiny).  
 

Osobní zainteresovanost, normativní zatížení  
Diplomand svou zainteresovanost přiznává, na str. 24 říká, že je sám aktivní ve zkoumaném prostředí, a 
také zvažuje, jakou roli mohlo hrát během rozhovorů ta skutečnost, že se s komunikačními partnery sám 
zná (zde bych považovala za přesnější nemluvit pouze o tom, že se aktéři osobně znají, ale také to, že 
jsou propojeny vztahy, které mají být součástí výzkumu, „vztahy mezi cvičenci“. V tomto by bylo také na 
místě diferencovat u každého jednotlivého vztahu, jaká hierarchická dynamika se v jeho rámci vytváří 
v rámci komunity cvičenců a jak mohla zasahovat do průběhu rozhovorů a do témat, která byla 
verbalizována.) Diplomand už ale nereflektuje, jak se jeho aktivní účast v bojovém umění promítá do 
vlastní analýzy a interpretace výroků. Toto je zásadní opomenutí v metodologii i etice výzkumu. 
 
Následující ukázka ilustruje to, jak autor nerozlišuje mezi normativními stanovisky popisovaného 
sportu a normativní pozicí vlastní. Diplomand v textu říká: “udržování kondice je převzetí 
zodpovědnosti za stav svého těla“ (str. 28). Toto je samozřejmě velmi silně hodnotově definované pozice, 
která se zde ale prezentuje jako objektivní zjištění a fakt.  
  
 Nedostatečná analýza 

Dalším nedostatkem analytické části je to, nedostatečná analýza, a tím spíše analýza genderová, 
resp. troufám si říci, že v této práci se samotná analýza neodehrává. Kategorie jsou veskrze ilustrovány  
několika za sebou poskládanými citáty, které (občas) odděluje/spojuje jedna věta komentáře. Zcela běžně 
vlastní citáty zabírají téměř jednu stranu textu, po čemž následuje jedna či dvě věty spojovacího textu. 
Vlastní analytický a interpretační komentář, který by hledal odpovědi na otázky, které si práce chce klást 
zcela chybí. Samotné vybrané citáty jsou mnohdy silné a nabízejí se k zajímavým interpretacím, k těm ale 
nedochází. V tomto smyslu diplomand nenaplnil základní požadavky vůči bakalářké práci: prokázat 
znalost teoretických konceptů a schopnost jejich aplikace na konkrétní materiál. Schopnost analytické 
práce prokazuje pouze výběrem kategorií a přiřazením citátů.  

Jelikož je těžko diskutovat s tezemi a vlastní interpretací, která zde chybí, ocenila bych, kdyby  
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alespoň během obhajoby diplomand tuto schopnost demonstroval na 
diskuzi některých kategorií. K diskuzi formování maskulinních identit přímo vyzývají např. pasáže o 
sebe-disciplinaci, kvazi-rodinných vztazích uvnitř skupiny. Dále bych ocenila diskuzi ke kapitole „ženy 
vítány“ 
 
Celkově práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře. 
 
 
Kateřina Kolářová, PhD.  


