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 Autor si v předložené bakalářské práci stanovil dva hlavní cíle: 1) „Shrnout historii 

ČOS od jejího založení až do jejího zániku v roce 1948“; 2) „Stručně popsat vývoj ČOS po 

roce 1989“ (s. 9). Nutno hned na počátku konstatovat, že je naplnil. Nicméně hned na počátku 

je třeba též konstatovat, že práce vzbuzuje rozporuplné pocity. Na jedné straně svědčí o auto-

rově schopnosti rychle reflektovat pojednávanou tematiku, orientovat se v ní, logicky ji uspo-

řádat, zařadit ji do širšího historického kontextu a i náležitě ji jazykově vyjádřit. To jsou pozi-

tiva. Na druhé straně je třeba vážit i značná negativa, z nichž chci poukázat alespoň na násle-

dující: 1) Autorovy schopnosti jsou daleko vyšší než kladené cíle. Podle předložené práce je 

schopen překročit rovinu análů, souhrnu dat a faktů, na kterých se, bohužel, zastavil. Je scho-

pen klást si otázky proč, či proč právě tehdy, či proč právě takto a umět na ně odpovědět. 

V tomto ohledu si autor položil cíle vskutku velice nízké. Ale třeba je zvedne v práci diplo-

mové! 2) Z práce čiší, ba do očí bije autorova ledabylost, možná způsobená potřebou práci 

rychle odevzdat v termínu. Kdyby si ji ještě jednou přečetl, asi by odstranil spoustu pravopis-

ných chyb, zejména chybějící klávesu „čárka“ (,), nebo často se „zadrhávající gramofon“, tj. 

zbytečně se opakující stejnoslovné věty (např. s. 43 či 74). Snad by pražskému místodržiteli 

v době prusko-rakouské války v roce 1866 nepřisoudil život v 17. století (s. 21). A takových 

„přehmatů“ lze v práci nalézt povícero. 

 Jak jsem už uvedl výše, práce je pouhým faktografickým souhrnem. Přestože autor 

v uvedených cílech se chce zabývat pouze Českou obcí sokolskou, logicky začíná už založe-

ním první Tělocvičné jednoty pražské v únoru 1862 a oprávněně se zabývá úlohou „otců za-

kladatelů“, Jindřichem Fügnerem a Miroslavem Tyršem. Odvolává se na důležitost uvolnění 

politických poměrů a vznik Deutscher Turnverbandu a přitom opomíjí rozhodující roli obno-

vení občanských svobod, tj. i spolčovací, v ústavě z února 1861 a zapomíná, že Deutscher 

Turnverband byl ustaven až v roce 1919 (s. 18). Pracuje se statistickými údaji vývoje sokol-

ských jednot, členstva a žup, přitom pouze literárně přerývaně, přičemž jedna přehledná ta-

bulka by měla daleko větší vypovídací hodnotu. Zůstává u zavedených klišé jako např. u tvr-

zení, že Tyršovo tělocvičné názvosloví se používá dodnes (s. 23). Anebo o „apolitičnosti“ 

Sokola, přitom celým textem se jako červená nit prolínají jeho politické aktivity.  

 V závěrečné části o vývoji Sokola po roce 1989 vychází autor pouze z fragmentů sjez-

dových zpráv a sjezdových materiálů, což mu znemožňuje rekonstruovat alespoň kostru vývo-



je Sokola v tomto období. Zcela opomíjí tak zásadní historický pramen, jako je tisk, třeba jen 

sokolský. Jakoby si v této chronologicky závěrečné kapitole nevěděl rady a zřejmě i proto 

končí svůj výklad v roce 2007. Nemluvě o vynechaném období let 1952-1990, kdy sice Česká 

(Československá) obec sokolská oficiálně neexistovala, ale sokolské vědomí přetrvávalo, jed-

nak v povědomí bývalých členů, přenášené na další generace, jednak v zahraničních jedno-

tách. 

 

Závěr: Autor v předložené práci prokázal svou schopnost pracovat s historickým materiálem, 

logicky ho utřídit, zařadit do širšího historického kontextu a patřičně ho jazykově ztvárnit. 

Nicméně práce vykazuje řadu nedostatků, někdy formálního, někdy obsahového charakteru. 

Dá se však předpokládat, že bude-li autor na dané téma připravovat diplomovou práci, bude 

k ní přistupovat zodpovědněji. Proto práci Adama Kašpara Sokol v proměnách času doporu-

čuji k obhajobě. Vzhledem k nedostatkům navrhuji ocenit ji známkou „dobře“. 

 

V Praze dne 25. dubna 2018 

 

PhDr. František Kolář, CSc. 


