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U zvoleného tématu vybízí k genderové analýze skutečnost, že geneze 

zkoumané organizace vede k polovojenským jednotkám, ale v současnosti je 

její činnost organizována pro chlapce i dívky. Z obecného pohledu je pak 

velmi vhodné zaměřit se při studiu genderové socializace dětí i na zájmové 

organizace tohoto typu, s jejichž zásadami se děti školního věku možná 

identifikují více než se školní výchovou. Volba tématu je tedy dobře 

odůvodněná, a přidanou hodnotou je také seznámení s dosud málo popsanou 

organizací působící v oblasti mimoškolních aktivit dětí a mládeže. 

Provedení práce však procházelo obtížným procesem seznamování s tím, 

jaké jsou základní parametry výzkumu, a i když se práce postupem času 

posunula, její kvalita je stále poněkud nevyrovnaná. Slabá je „anotace“, 

která navíc obsahuje závěr, jenž neodpovídá výsledkům analýzy: autorka zde 

tvrdí, že „přístup a formování dětí má univerzální charakter, který v

edukativní rovině pohlaví nerozlišuje“. Pojem edukace je zde jednak 

evidentně zúžený a nepokrývá širší zaměření výzkumu, a jednak ani v této 

podobě neodpovídá nálezům. V Úvodu pak nalezneme jinou formulaci 

výzkumné otázky než je v anotaci a je zde pro změnu zúžen na vliv pohlaví 

vedoucího na jeho genderový přístup. Ke konci Úvodu najdeme zase jinak 

formulovanou výzkumnou otázku. Celkově se Úvod zaměřuje převážně na 

osobní motivaci k volbě tématu, základní design práce v ní však řádně 

představen není – vedle zmatku ve formulaci výzkumné otázky zjišťujeme 

nedostatečné představení metody sběru a analýzy dat, chybí zde například 

tak základní informace, že sběr dat nespočíval jen v rozhovorech se 

současným vedením tábory ale i s dalšími lidmi, a také ve studiu dokumentů. 

Teoretická část obsahuje relevantní rámce (sociální konstruktivismus a 

feministickou perspektivu), ale velmi brzy narazíme na nepochopení: 

například Giddensovo volání po genderových analýzách si autorka vykládá 

hrubě esencialisticky: „Je tedy nutné reflektovat skutečnost, že muži a ženy 

pohlížejí na svět rozdílným způsobem, a proto ani nemohou konstruovat své 

porozumění světu stejně.“ (s. 9) Nepovšimla si přitom, že takový výklad 



odporuje výkladům kategorie gender, který má hned v následujících 

pasážích. Další podkapitola má název „Pohlavní řád“ kde si autorka 

evidentně neuvědomuje, že o něm již hovořila výše, ale především jí kladu 

otázku, proč zvolila označení „pohlavní řád“ poté, co vysvětluje rozdíly 

mezi biologickým pojmem pohlaví a kulturním pojmem gender – týká se 

tedy „pohlavní řád“ biologie? Celkem adekvátně jsou zpracovány 

podkapitoly o genderové socializaci, roli institucí v genderovém řádu, 

genderovým stereotypům i  intersekcionalitě. Struktura této teoretické části 

je dobrá a zvolená sekundární literatura vhodná.

Druhou část teorií tvoří informace o zkoumané organizaci, Jogrsových 

harcovnících. Přestože autorka zdůrazňuje, že předložené informace jsou 

zcela nové a získané prostřednictvím jednoho narativního rozhovoru, 

nerozumím tomu, proč je nezařadila do empirické části, tím spíše, že zde 

uvádí i příslušné metodologické a technické okolnosti pořízení a záznamu 

rozhovoru. Totéž platí o datech získaných na základě vlastních terénních 

poznámek, nadto by bylo bývalo možné ukázat, jak se tyto předvýzkumy 

vztahují ke struktuře rozhovorů se současným vedením tábora. Do teoretické 

části měly být zařazeny pouze údaje získané ze sekundární literatury, z níž 

by mimo jiné ostře vyvstalo bílé místo, které se autorka snaží zaplnit. 

Zároveň bylo na místě upozornit čtenářstvo na to, že onen narativní rozhovor 

nebyl ještě pořizován v souvislosti s výzkumnou otázkou této bakalářské 

práce. Evidentní nevhodnost zařazení těchto poznatků mezi teorie posiluje 

velká suma detailů empirického charakteru. Je zde ještě související problém: 

tím, že všechny tyto většinou nově získané údaje spadly do teoretické části, 

autorka k nim nepřistupuje analyticky, pouze z nich skládá jakousi mozaiku. 

Nepřistupuje k nim tudíž ani kriticky: i když si je vědoma subjektivního 

charakteru získaných informací a náhledů, neklade jim žádné otázky. Tato 

část pak, stejně jako se to stalo ve vlastní analytické části, není s to vymanit 

se z jakéhosi pajánu, oslavy skvělosti této organizace. Nechci zpochybnit 

fakt, že je jistě prospěšná a bohulibá, ale cílem kvalifikační práce je 

především schopnost „jít za“, klást materiálu otázky prolamující 

prvoplánové (sebe)prezentace.

Metodologie je představena s oporou v literatuře (většinou Hendl a často 

zbytečně podrobně opsaný). Je zde i reflexe vlastní pozice insiderky, jejích 

výhod a nevýhod, dle mého názoru však nedostatečná: zaměřila se víceméně 



jen na vztahovou stránku, nikoli poznávací, kdy bylo třeba především 

reflektovat, že na některé věci se možná nezeptala, protože je (domněle) 

„znala“.  Scénář rozhovoru je smysluplně strukturován a také jednotlivé 

otázky jsou dobře zvolené. Vzhledem k tomu však, že se má jednat o 

genderový výzkum, zarazí úplná absence explicitních genderových otázek, 

může to ovšem být promyšlená výzkumná strategie (?). 

Axiální kategorie, které autorka nalezla, jsou: Odkaz tradice; Samostatnost a 

bytí v kolektivu; V hlavní roli; To je práce pro kluky, tedy celkem čtyři. Není 

pochyb o tom, že tyto kategorie byly vytvořeny z výpovědí, tedy zdola, což je 

v pořádku, ale analytická práce by vyžadovala již při vedení rozhovorů jít pod 

povrch, pod sebeuspokojení narátorů a narátorek. Nejde o kritiku pro kritiku, ale 

třeba o rozlišení ušlechtilých cílů, o něž se narátoři a narátorky nepochybně i 

snaží, a o větší či menší úspěšnost jejich naplňování, o problémy, s nimiž se 

nepochybně někdy setkávají, a mimo jiné také o to, jakým způsobem taková 

organizace reaguje na proměny doby a obměnu generací. Proto je již první 

kategorie Odkaz tradice pro mne upřímně řečeno nezajímavá, je 

nediferencovaná – například z hlediska toho, co je v ní neotřesitelné a co může 

naopak nabývat nové formy -, a genderový ponor zde v podstatě úplně chybí. 

Vždyť autorka sama uvádí, že v základu této „tradice“ byla výrazně mužská a 

maskulinní idea a činnost, a tedy by mohla pracovat s optickým sklem 

androcentrismu a sledovat, co se s ním stalo, zda vůbec, kdy a jak. Dozvídáme 

se pouze, že se v tomto ohledu výpovědi informátorů a informátorek nelišily. V

rámci této kategorie je však tematizován pocit výlučnosti oproti podobným 

organizacím. Autorka sice alespoň reflektuje, že se jedná o v podstatě ničím 

nepodloženou iluzi, nevysvětluje ale další s tím spojený postoj, uspokojení 

aktérů nad tím, že tuto organizaci nikdo nezná. Co to znamená? Jak to máme 

chápat? Zkoumala autorka třeba, zda nemáme již co do činění s fenoménem 

sektářství? A jaký by byl jeho tolik zdůrazňovaný morální smysl? Je zarážející, 

že tyto otázky nejsou v práci kladeny. 

U kategorie Samostatnost se zdůrazňuje, že dívky a chlapci si zcela shodným 

způsobem v táboře osvojují dovednosti, které jsou v běžném životě genderově 

segregované – řeč je ale zejména o tradičních mužských činnostech jako je 

zatloukání hřebíků nebo rozdělávání ohně, které dívky baví, ale nic se 

nedozvíme o obráceném osvojování dovedností (těch „ženských“ chlapci). Celá 

věc má z genderového hlediska analytický potenciál, je zjevné, že v tomto 

socializačním prostředí se dětem bez ohledu na pohlaví otevírá širší škála 



dovedností, jak ostatně tvrdí autorka, ale opět: co to znamená? Hovoří se 

v táboře o tom, že děti (tady dívky) dělají něco nového, a co jim to přináší? 

Nicméně mám za to, že tato kategorie pokrývá to, co autorka v abstraktu 

označila jako „edukativní“ a co je dle jejího názoru genderově neutrální. 

Kategorie V hlavní roli se konečně dostává k většímu rozkrytí genderovanosti 

chodu tábora, a autorka konstatuje, že se i odpovědi vedoucích liší podle 

pohlaví. Jedná se o rozdělování různých prací v táboře, a ptám se jí: to nemá 

edukativní efekt? Jak tedy rozumí teoriím socializace, když odděluje úzké pojetí 

edukace od stovek každodenních interakcí a situací, v nichž někdo něco 

rozhoduje a v nichž se stále vyjednává – nebo nevyjednává? Ani to se 

nedozvíme, rozdělování prací se zdá být vedeno shora. A to s argumentem, kdo 

se na co hodí, kdo má jakou sílu, organizační schopnosti či zodpovědnost – ale 

není právě toto nesmírně živnou půdou pro celou řadu předpojatostí, 

předpokládání a automatismů? A není právě cílem takového tábora, aby v sobě i 

jiné než osvědčené děti mohly tyto schopnosti spojené samozřejmě také se 

sebedůvěrou, objevit? Jak se mohou s tímto stereotypním přístupem dosahovat 

ony ušlechtilé cíle? Jedna věc je, že si tento rozpor, dost silně navázaný zejména 

na genderové stereotypy, sami narátoři příliš neuvědomují, ale ani autorka 

nebyla s to jít v rozhovorech v této souvislosti více pod povrch. Abych však byla 

spravedlivá, na jisté rozpory poukazuje a vhodně zde upozornila na 

intersekcionalitu – například protínání pohlaví a věku. Je to přinejmenším tato 

kategorie, která rozhodně neopravňuje k závěru, že edukativní stránka 

organizace je genderově neutrální. 

Naprosto explicitně pak odkrývá genderovou segregaci ba dokonce 

diskriminaci, automatismy a podobně kategorie poslední To je práce pro kluky. 

Tato kategorie obsahuje celkově velmi solidní genderovou analýzu a dobré 

interpretace s odvoláním na Bourdieuho, Oakley, Bem a další autory, jsou 

identifikovány těžké stereotypy a konzervativní představy o genderových rolích. 

V závěrech, dobře napsaných, autorka již dost pronikavě a v dobré struktuře 

identifikuje různé diskriminační praktiky postihující děti obou pohlaví, jakoby 

se v práci posouvala ke stále větší genderové citlivosti. Stále však zůstává ne 

zcela zodpovězená otázka, jak je možné mít vedle sebe v jednom a témž táboře 

údajně zcela univerzální praktiky a segregační myšlení i praxi. To prosím 

pojednat u obhajoby.

Práci lze doporučit k obhajobě, avšak vzhledem k celkové nevyrovnanosti a jisté 

nedotaženosti navrhuji hodnotit ji známkou „dobře“.
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