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Na začátku musím předeslat, že jsem byl vedoucím této diplomové práce jen v poslední fázi její 

realizace, tj. v době samotného psaní textu, neměl jsem tedy vliv na předchozí autorčin postup. Tím 

je možné také vysvětlit pozměněný název práce.  

Autorka zpracovala téma, které je jistě zajímavé a nabízí celou řadu aktuálních otázek. Myslivost je u 

nás stále velmi populární, má početné příznivce a je mimo jiné spojena s otázkou práva na vlastnictví 

a používání zbraně, která v poslední době vyvolává živou politickou debatu. Autorka sice k těmto 

otázkám svou práce nevztáhla, přesto by její cíl mohl nepřímo přispět k lepšímu vyjasnění těchto 

otázek. Položila si totiž otázku, jestli myslivecké zvyky a obyčeje, které teoreticky slouží jako poměrně 

přísná kontrola mysliveckého lovu, se jednak dodržují a jednak jestli vůbec mají reálně roli sociální 

kontroly lovu, tedy potažmo i používání zbraní. Tuto otázku se autorce nepodařilo vyřešit, přesto se jí 

podařilo shromáždit zajímavý materiál, který by si však vyžádal lepší a hlubší zpracování a další 

terénní výzkum, aby bylo možné skutečně takto vymezený problém řešit. 

V úvodu práce autorka formuluje výzkumnou otázku poněkud jednodušeji, což ilustruje její přístup, 

ve kterém se zcela neoprostila od aktérského vnímání předmětu výzkumu. Chce zjistit, zda 

dodržování mysliveckých zvyků „souvisí“ s „úctou k přírodě a zvěři ulovené i živé“, tedy 

deklarovanými základními hodnotami myslivosti, a jak působí na mysliveckou etiku. Dalo by se 

namítnout, že ona „úcta“ je především sociálně konstruovaná a její „teoretická“ rovina tak nebude 

nikdy „odpovídat“ „realitě“. Autorce se tady a dále na některých místech v textu vkrádá aktérský 

pohled, kdy pozitivně či negativně hodnotí, zda aktéři jednají podle oficiálně deklarovaných pravidel 

či nikoliv („co by měli dělat a co ne“). Výzkum by přitom měl u tohoto konstatování teprve začít a 

snažit se vysvětlit, proč aktéři pravidla ne/dodržují a jaké významy tomuto jednání přisuzují, příp. 

jakou funkci toto jednání má. 

Autorka zpracovala základní normativní rámec mysliveckých zvyklostí, přičemž vyšla z klasické 

Frolcovy definice zvyku a zvykové tradice. Popsala tak jednak legislativní rámec, který tvoří nejsilněji 

sankcionovaný rámec, dále myslivecký řád, který je spíše etickým kodexem a také některé normativní 

popisy mysliveckých zvyků v literatuře určené pro samotné myslivce. S takovou přípravou přistoupila 

k analýze terénního materiálu, který posbírala během několika společných lovů. Její přístup je 

převážně popisný, snaží se však také zhodnotit, do jaké míry odpovídá pozorované jednání 

deklarovaným pravidlům. Autorka postupuje podle jednotlivých spolků, resp. lovů. Analytický přístup 

by si vyžadoval již strukturovanější interpretaci, která by ukázala základní prvky analytické konstrukce 

a v rámci nich vyložila jednotlivé zajímavé případy pozorování. Mezi nimi si o podrobnější zpracování 

říkají uváděné myslivecké soudy, které se zdají být zajímavým typem sociální kontroly, který dnes 

nehraje přímo roli sankcionovanosti, ale spíše udržuje kolektivní identitu spolků a autoritu jejich 

představených (v uvedených případech byli odsouzeni všichni účastníci lovu, byť za vymyšlené 

přestupky!). Nabízí se tady další zkoumání toho, do jaké míry je myslivecké hnutí utvářeno v silnějších 

a stabilnějších kolektivních vazbách spolků, které mimo jiné umožňují lepší sociální kontrolu bez 

nutnosti vnějších zvyklostí, nebo jestli se dnes nestává pouze zábavou příležitostných lovců, která 

nabývá podoby komodifikované eventizace jako o ní mluví např. Winfried Gebhardt?  



K zodpovězení takových otázek by však autorka musel postoupit hlouběji do terénu a dostat se do 

bližšího kontaktu s aktéry. Musela by také lépe pracovat se svým insiderským vhledem a promyslet 

lépe výzkumný problém a pokusit se dohledat i zahraniční literaturu k tématu. Přes tyto výhrady 

musím konstatovat, že je však práce zpracována velmi solidně obsahově i jazykově, formálně 

odpovídá požadavků na diplomovou práci a mohu ji doporučit k obhajobě. Vzhledem k uvedeným 

deficitům navrhuji hodnocení velmi dobře, pokud autorka dokáže u obhajoby vysvětlit funkci 

mysliveckých zvyků jako sociální kontroly a navrhnout, jaké jiné funkce mohou tyto zvyky v dnešních 

mysliveckých komunitách hrát. 
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