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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1. V čem lze spatřovat živý odkaz skautingu v dnešní době?
2. Jaké pedagogické implikace sebou skauting přináší a jak může inspirovat soudobé dítě
k aktivnímu následování?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Bakalářská práce Damiána Petra je uceleným úvodem do tématiky skautského hnutí.
Zabývá se světovou i českou historií skautingu, její těžiště však spočívá v hledání odpovědi
na otázku, jaký vliv má skautské působení na děti. Vedle historie se tak zabývá
formativními principy, vzdělávacím obsahem a výchovnou metodikou, které jsou využívány
českou organizací Junák-český skaut. Autor se tak v textu nutně vyrovnává nejen
s pedagogicko-psychologickými a morálními souvislostmi junácké výchovy, ale též
s klíčovým a pro některé současníky i problematickým aspektem skautingu – důrazem na
náboženství, resp. s principem „odpovědnosti vůči Bohu“. Značnou část textu autor věnoval
výkladu prostředků (metodiky) skautské výchovy, takže výsledkem je opravdu komplexní
pohled na existenci a fungování skautingu v jeho historické i aktuální podobě.
Práce je povedená, ačkoli v textu zůstalo pár stylistických nedotažeností, autor má sklony
vyjadřovat se poněkud knižním způsobem, občas však z této formy vypadává, což působí
trochu rušivě. Občas kolísá varianta termínů „formativní“/“formační“, přičemž ta druhá se
neužívá, mělo by to být každopádně jednotné. Místy se opakují slova.
To jsou však dílčí výhrady formálního rázu, vcelku je práce podařená a velmi čtivě
napsaná. Autor pracoval na textu samostatně a zodpovědně, navrhuji hodnotit jeho práci
jako výbornou a s tímto ji doporučuji k obhajobě.
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