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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
 

Předmětem bakalářské práce je teoreticko-empirická analýza a interpretace skautingu. Hlavní 

otázka, kterou si autorka klade, zní, zda lze skauting chápat jako subkulturu. V teoretické části 

práce se autorka věnovala definicím základních pojmů práce (kultura, subkultura a subkultura 

mládeže). Opřela se o relevantní české i zahraniční společenskovědní prameny. Sama však 

v této části práce nepřistoupila k vlastnímu vymezení pojmů, jak jim v práci rozumí. Zvláštní 

pozornost přirozeně věnovala rozboru skautingu, jeho vzniku, ideovým základům a poslání. 

Při popisu tohoto hnutí využila nadčasové obecné schéma instituce vypracované britským 

sociálním antropologem Bronislawem Malinowskim (Charta, Personál, Pravidla a normy, 

Hmotné zařízení, Aktivita, Funkce). Za nejslabší část při deskripci skautingu za využití 

Malinowského koncepce pokládám rozbor funkce. Zde se autorka jen stručně omezila na 

obecná konstatování možných funkcí. Doporučuji, aby se autorka v rámci vlastní obhajoby 

věnovala tomuto tématu a objasnila, jakým způsobem by bylo možné zjistit a popsat funkce 

skautingu. 

 

Kompozice práce je jasně čitelná. Autorka postupovala od identifikace klíčových pojmů a 

snahy o jejich operacionalizaci. Následně autorka podala historicko-kulturní a institucionální 

deskripci skautingu za účelem zjištění jeho znaků, aby bylo možné odpovědět na základní 

otázku, zda se v případě skautingu jedná o subkulturu. Tuto otázku dále autorka řešila 

s přihlédnutím k výsledkům vlastního empirického šetření. V empirické části práce autorka 

přistoupila k prezentaci výsledků tohoto šetření, které uskutečnila ve skautské členské 

základně. Cílem šetření bylo zjistit sebeobraz skautů a jeho možné proměny s věkem skautů. 



Autorka si položila výzkumné otázky a formulovala hypotézy. Nicméně postrádám jejich 

operacionalizaci. Kromě toho je poněkud nejasně popsán způsob zpracování a analýzy dat 

(„Vzhledem k rozdílnosti povahy zjištěných dat u jednotlivých otázek byly použity různé 

metody jejich zpracování. Konkrétně je postup popsán proto u každé otázky zvlášť“ [s. 38]; 

„Přestože u otázek jsou uváděny číselné údaje, je třeba počítat s tím, že zde rozhodně nejde o 

přesná data, ale jsou použita pro představu jako zdůraznění některých odpovědí“ [s. 38]). To 

bohužel snižuje celkový dojem z práce. 

 

Vytknout lze práci především absenci jednoznačného vymezení předmětu a cíle práce 

v úvodních pasážích, formulování hlavní řešené otázky a anotace způsobů, jak bude 

předmětná otázka řešena. Autorka nicméně sleduje cíl práce (vymezený v abstraktu) 

promyšleným způsobem, jak naznačuje čitelná a logická struktura práce.  Občas se autorka 

vyjadřuje neobratně (např. „Toto rozdělení přidává ke kategoriím ideje (charta), sociokulturní 

regulativy (pravidla) a artefakty (hmotné zařízení) ještě lidské obsazení, aktivity a funkci celé 

skupiny“ [s. 19]; viz též výše). Kromě toho by bylo vhodné, aby se v závěru práce objevilo 

nejen shrnutí výsledků ve stylu analýza a interpretace dat podporují / nepodporují 

formulovanou hypotézu č. X, ale také dát zřetelně výsledky šetření do souvislosti s 

teoretickou částí práce a odpovědět jednoznačně na cíle práce a otázky. 

 

Diplomantka prokázala schopnost pracovat s relevantní odbornou literaturou a práci vybavila 

odpovídajícím seznamem použitých pramenů. Nicméně na několika místech se odkazuje na 

zdroje v rozporu s normou. Například práce s Velkým sociologickým slovníkem a 

Antropologickým slovníkem. Každé heslo má vlastního autora, proto by autorka neměla 

odkazovat na editora slovníku, ale na konkrétního autora hesla. Také odkaz na Malinowského 

by měl obsahovat konkrétní určení stran, protože autorka parafrázovala autorova slova 

(Malinowski 1968: 57–58). Automatická kontrola prokázala, že se jedná o původní práci 

(shoda s jinými dokumenty se rovná nule). Navzdory formulovaným výhradám se domnívám, 

že se autorka pokusila promyšleným a systematickým způsobem zodpovědět na předmětnou 

otázku práce. Obecně lze konstatovat, že předložená bakalářská práce splňuje nároky kladené 

na závěrečné práce tohoto typu. 
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