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Diplomová práce předložená Jakubem Holasem se zaměřuje na zkoumání praktik a ideologií 
charity v českých Rotary klubech. Projekt výzkumu byl vskutku pozoruhodný jednak proto, 
že se nejedná o příliš obvyklý „terén“ a také proto, že hypoteticky nabízel řadu zajímavých 
antropologických témat. Ta se jednak týkala samotného charakteru uskupení Roteriánů jako 
svým způsobem „dominované“ skupiny mezi dalšími exkluzivními charitativními 
organizacemi, která zápolí s neporozuměním a dezinterpretacemi o svém účelu a svých 
členech. Další zajímavé oblasti zkoumání se nabízely v souvislosti s novodobými proměnami 
diskurzu o solidaritě a sdílení, jež se dotýkají klíčových činností aktivit Rotariánů. 
 
Pro diplomanta bylo od počátku obtížné takto koncipovaný terénní výzkum uvést do chodu. 
Vzhledem k exkluzivnosti uskupení byla taktika vyjednávání o realizaci výzkumu s členy 
Rotariánů klíčová a do velké míry nepředvídatelná. Jak sám autor ukazuje v úvodních 
pasážích diplomové práce,  s přispěním několika náhod a příhodných událostí bylo nakonec 
možné výzkum realizovat, i když za neobvykle kontrolovaných a dohlížených podmínek ze 
strany Rotariánů. Politiku terénu podle mého soudu autor dokumentuje detailně. 
 
V první verzi diplomové práce kupodivu vůbec neadresoval a nerozváděl samotnou 
výzkumnou situaci pro její metodologické vymezení. Stalo se tak až ve finálním stádiu práce 
nad textem, kdy zařadil úvahy o situovanosti etnografa a jeho způsobech nakládání se 
strukturální nerovnováhou ve vztahu ke členům společenské elity (ať tento termín vystihuje 
jejich představované postavení nebo v některých případech i faktické sociální postavení). Tato 
část diplomové práce, rozvíjená zejména na s. 20-29, se nakonec ukazuje jako nejzdařilejší.  
 
Za velmi zdařilou pokládám i navazující kapitolu „Historie jednoho hnutí“, kde se autorovi 
daří s pomocí pramenů různé povahy, od dokumentů organizace, sebeprezentačních a 
propagačních materiálů a místy i historií sebe sama, které cirkulují v rámci okruhu Rotariánů 
a jejich příznivců, vygenerovat velmi plastický obraz této sítě spolků na pozadí obecnějšího 
historického vývoje „moralizujících spolků“ (s. 41). 
 
Bohužel, v těchto pasážích zhruba končí i systematická a společná práce nad textem se 
školitelem. Další části textu vznikli prokazatelně pod časovým tlakem a i přes velmi dobrou 
jazykovou úroveň, která vyniká svou lineární narativní formou, vykazuje řadu analytických 
nedostatků. Autorovi v podstatě nezbyl čas na to důsledně promyslet a znovu se vrátit 
k vlastnímu etnografickému materiálu, aby mohl klíčové antropologické otázky vůbec položit. 
Z diskusí a fragmentů terénních poznámek přitom vím, že se nabízela unikátní příležitost 
rozvinout diskusi o daru a jeho společenské konstrukci za specifických historických okolností 
(ty autor chybně charakterizuje jako „nástup kapitalismu“?), jakou je oslabování sociálního 



státu, podrývání diskurzu péče a solidarity a vzniku nových forem chudoby, které nejsou často 
stále viditelné.  
 
V důsledku lze tedy říci, že předložená práce vykazuje slibnou úvahu, dospívá i k formulaci 
metodologických obtíží a jejich řešení, které nicméně zůstávají v podobě dobře připravené 
půdy pro chybějící substanciální bádání. To nakonec nahrazují úvahy o motivacích k charitě 
mezi členy Rotariánů. Nejsou to úvahy nepodložené nebo neadekvátní, ale obávám se, že 
představují spíše únikovou cestu před naléhavostmi otázek, které před autorem stály. Je 
příznačné, že jeho úvahy a závěry nakonec vrcholí zamyšlením nad konáním Rotariánů jako 
formy „public relations“, spíše než „relations of publics“.  
 
 
I přes tyto závažné nedostatky finálního textu doporučuji diplomovou práci k obhajobě a 
hodnotím ji jako dobrou.  
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