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Práce byla studentovi zadána v lednu tohoto roku. Záměrem bylo využít toho, že je student 
zároveň skaut a také toho, že byla v druhé polovině roku 2009 vytvořena on-line databáze 
registračních dat členů organizace Junák. Díky tomu se zlepšily možnosti vizualizace dat 
z této databáze. 

Student práci bohužel nevěnoval tolik času, kolik by si zasloužila, a hlavní část práce řešil 
v posledních týdnech před odevzdáním. Patrně kvůli tomu nebyl využit celkový potenciál 
databáze ale rovněž i potenciál map s důrazem na topografický obsah, jakož i historických 
map. Autor má však pravdu, že nebylo příliš možné znázornit vývoj, protože data byla pouze 
za jedno časové období (leden 2010). 

Vzhledem k tomu, že práce nebyla konzultována v otázkách kolem výběru vzorku dat, resp. 
metod tematické kartografie a byly řešeny pouze předložené mapy (celkem 8), výběr témat je 
stoprocentní záležitostí studenta. Zde je nutné ocenit výsledné mapy, protože poskytují velice 
zajímavé informace o organizaci a jejích členech. Škoda, že student nepředložil i ukázku ně-
jakého korelačního kartogramu, o němž se zmiňuje v textu. Ukázka skautského vzdělání není 
typickou ukázkou, protože jeden jev podmiňuje 100% druhý (tj. každý, kdo má vůdcovskou 
zkoušku, má zároveň i čekatelskou zkoušku). 

Přesto bylo zadání práce víceméně splněno s tím, že o počtu předložených map by bylo mož-
né diskutovat (zejména při srovnání s obdobnými prácemi obhajovanými na této katedře). 
Ještě jedna malá poznámka. Autor píše: „dovršení 27. roku je považováno nejen v této orga-
nizaci, ale ve společnosti obecně, za jakýsi ‚konec mládí‘.“ K tomu lze dodat jen tolik: dou-
fejme, že se autor mýlí a že platí věk kolem 40 let, který vývojová psychologie považuje za 
přechod mladé dospělosti do středního věku. 

Přes výše uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě s hodnocením c h v a l i -
t e b n ě  nebo d o b ř e  podle úrovně obhajoby.  

V Chotěboři 27. 8. 2010       RNDr. Jan D. Bláha 
 


