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Jan Mareš si za téma své práce zvolil zrod a vývoj českého skautingu v první polovině 20. 

století. Skauting byl ve své době nepochybně vlivným hnutím, které formovalo velkou část 

mládeže. Mareš ve své práci přitom zaujal velmi originální perspektivu - prostřednictvím 

rozkrytí genderových vztahů ve skautském hnutí postihl jak směry nové disciplinace mládeže, 

tak prosazování emancipačních vzorců jednání. 

Zaměřil se na analýzu připsaných společenských rolí, způsoby jednání, očekávané od 

dívek a od chlapců, a na vývoj stereotypů o genderově specifickém jednání. Ve skautských 

příručkách našel bohatý empirický materiál, v němž se projevovaly dobové představy o 

žádoucí výchově chlapců a dívek. Zaměřil se nejen na způsoby explicitní tematizace 

klíčových rozdílů mezi mužským a ženským světem (veřejnosti a domácnosti, aktivity a 

pasivity, kultury a přírody, rozumu a citu, subjektu a objektu, svalů a nervů atd.), nýbrž 

rozkryl i jejich implicitní podoby v obrazovém materiálu nebo v prezentaci historických 

postav. Již zde prokázal své výrazné intelektuální kompetence - svou schopnost jít "za" obsah 

toho, co prameny explicitně říkají, a podle pečlivě definovaných analytických kritérií rozkrýt 

hodnotovou strukturu, obsaženou ve skautském hnutí. 

Poměrně obtížným výkladovým krokem se ukázalo být vysvětlení velké plurality, 

které bylo charakteristické pro skautské hnutí meziválečného období. Autor se proto musel 

zaměřit na dominantní proud skautského hnutí, na "svojsíkovský" skauting. Ukázal zde, že za 

pluralitou činností se skrývaly některé poměrně stabilní představy o poslání a specifické 

výchově chlapců a dívek. Chlapci měli aktivně pracovat na své proměně v dospělé muže: 

osvojovat si dominantní motivy mužství - rozumné ovládání přírody a harmonický rozvoj síly 

na těle i na duchu. U dívek se ideál harmonie orientoval spíše ke sféře rodinného řádu a štěstí, 

které měly představovat definitivní naplnění ženských aktivit. Tyto stabilní vzorce se přitom 

rozrušovaly pouze na těch místech, kde se prosazoval princip individuálního výkonu. 



Právě zdůraznění individuálního výkonu jako nejzazšího cíle aktivit ve skautské 

pospolitosti činí ze skautingu důležité pole pro historické bádání. Představoval totiž důležité 

místo, kde si mládež osvojovala dominantní vzorce chování, kde se učila nejdůležitějším 

ctnostem a hodnotám. Za nejzajímavější zjištění Marešovy práce považuji motiv 

"nespokojenosti v kultuře": skauting lze podle této interpretace pojímat jako hledání nových 

způsobů disciplinace a emancipace (prostřednictvím "návratu k přírodě"). Ve skautingu se 

starším výkladovým vzorcům (např. představám o mužské aktivitě a rozumovosti versus 

ženské přizpůsobivosti a citovosti) dodávalo zdání přirozené platnosti; zároveň se zde však 

prosazovaly ideály nové (zejména princip individuálního výkonu), lépe odpovídající 

dobovým nárokům. 

Jelikož autor ve své práci prokázal jak řemeslné, tak intelektuální kompetence, práci rád 

doporučuji k obhajobě. 
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