
Zápis: 
z obhajoby disertační práce paní 

Mgr. Lenky Libichové 

konané dne 13. 9. 2017 
Téma práce: ,, Sokolská identita: dříve a nyní" 

Jazyk práce: čeština 
Jazyk obhajoby: čeština 

Ve 13:00 předseda komise doc. PhDr. František Vrhel, CSc. zahájil obhajobu a představil 
přítomným kandidátku. 

Školitelka doc. Irene Štěpánová, CSc. informovala komisi o průběhu práce doktorandky a 
zhodnotila ji jako vhodnou k obhajobě, vzhledem k tomu, že došlo ke splnění vytčených cílů. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Sdělila, že cílem práce byla 
snaha porovnat situaci v Sokolské obci před lety a v dnešní době. Sokol slaví 150 výročí od 
svého založení. Situace v jednotlivých částech spolku se těžko srovnává. Panují neshody ohledně 
financí. Vytrácí se rozvíjení ducha, je kladen větší důraz na sport. Z historie přetrvává povědomí 
o osobnosti Tyrše.

Oponenti přednesli závěry svých posudků: 
PhDr. Milena Secká, CSc. měla výhrady k rozložení témat v práci. Nevěnovala by tolik 
pozornosti historii. Také by více zmapovala léta 50. a 60., Ale chápe, že vzhledem k věku 
kandidátky je přístup k různým obdobím pochopitelný. 
Prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. zmínil chybějící analýzu po roce 1948. Také část, věnující se 
výzkumu, považuje za zbytečně krátkou. 

Kandidátka Mgr. Lenka Libichová odpovídala: 
Rozsah práce odpovídá období l 50ti let, po které Sokol trvá. Při práci na výzkumu narazila na 
neochotu spolupracovat. Rozsah 20 stran považuje za odpovídající výsledek, vzhledem k situaci 
v sokolské obci. 

Pro oponenty bylo vystoupení kandidátky zcela objasňující. 

Diskuse: 
Doc. Ing. Petr Kokaist se zeptal, zda je tato situace ve všech současných spolcích stejná. 
Kandidátka se však věnovala problematice Sokola a o situaci v ostatních spolcích nemá takový 
přehled, aby o něm mohla informovat. 
PhDr. Stanislav Broučka, CSc. zajímalo, zda i v současnosti by se Sokol mohl podílet např. na 
obraně vlasti, jak tomu bylo v minulosti. Kandidátka toto nevidí reálné už vzhledem k nedostatku 
mužů v současné sokolské základně. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsal: Hana Končelová 


