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Bakalářskou esej Kateřiny Hořavové je třeba posuzovat v kontextu sociálně-

antropologického studia vzniku a vývoje skautského hnutí, ale i v kontextu areálního 
studia afrického regionu. K tomu prvnímu aspektu přivedla autorku její praxe a studia 
humanitní vzdělanosti, k tomu druhému pak její účast na specializovaném 
Certifikovaném programu studia jazyků a kultur Černé Afriky FHS UK. Autorka 
shromáždila ke své práci řadu pramenných materiálů, z části ve formě 
klasických publikací, částečně pak v elektronické podobě. Data získaná 
především z internetové sítě autorka shromáždila a v některých případech 
se pokusila i o první srovnání tabelárně zpracovaných údajů, jehož další 
interpretace může být základem badatelského přístupu k jednotlivým 
dílčím problémům daného tématu: to jsou třeba případy chronologického 
studia vzniku skautských organizací v jednotlivých afrických regionech a 
jejich závislosti na různých typech koloniální administrativy, na relacích 
mužského a ženského elementu podílejícícho se na různých typech 
skautského hnutí v Africe, ap.. Je jen škoda, že části takto tabelárně podávaných 
srovnávání jsou v konečné podobě bakalářské eseje podávány značně nepřehledně po 
stránce formální: průběžná paginace končí de fakto stránkou 46, následujících 10 
stran paginaci nemá vůbec, pomineme-li tabulku prezentující projekty, jež je 
označena jako List 1 (nahoře) a Stránka 1 (dole), což jsou zřejmě rudimenty 
původního označení v internetovém dokumentu, odkud patrně převzaty. Bohužel i v 
jiných částech jeví práce některé stopy technické nedotaženosti, jež jsou asi stopy 
běžného zlozvyku našich studentů, že poslední technické korektury rukopisu 
provádějí jen "na obrazovce", nikoli vyjetím poslední verse rukopisu s následnými 
korekturami.  

 Vzhledem k tomu, že zvláště pohled mezinárodních organizací, ale i 
skautských hnutí v regionech může být poněkud subjektivní, je nutno 
jejich údaje konfrontovat s jinými zdroji údajů o afrických společnostech 
a kulturách, což autorka také činí. Její výběr však není vždy 
reprezentativní: některé práce autorkou využité lze považovat spíše jen 
za více nebo méně povedenou, dobově laděnou publicistiku (B. 
Davidson), některé pak jsou sporným zdrojem dat, jež by bez kritického 
zhodnocení neměly být vůbec použity. To platí například o českém 
překladu práce Illifovy z r. 2001, o dobově deformované práci Lacinově 
z roku 1984 ani nemluvě. Pokud používáme takových referencí o vývoji 
Afriky, nelze se divit nepřesným generalizacím, že je např. prvenství v 
africkém skautingu přisuzováno Libérii (s.10). Faktem je, že v době 
vzniku prvních skautských oddílů byla faktická státní autorita Libérie 
omezena na několik "amerikano-libérijských", převážně městských  
komunit, zatímco obrovské, nominální území tohoto státu a jeho původní 
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africké populace neměly o skautingu ani ponětí. I v jinak úspěšných 
partiích práce je cítit, že "vnější" přístup k datům pomíjí vnitroafrické 
souvislosti. Tak např. dobře zpracovaná partie o počátcích skautingu ve 
frankofónním (a z hlediska africké jazykové komunikace hauském) 
Nigeru zcela pomíjí skutečnost možného vlivu ze sousední (taktéž  
hausafónní) severní Nigérie, jejíž přední kulturní, literární a politický 
předák M.Aminu Kano působil ve skautském hnutí po řadu let.  

 Taktéž jsou nutné korekce některých regionálních afrických "skautských" 
mythů: role přezdívek v označování osob nemusí na sebe vždy vázat romantické 
podtóny (ostatně v evropských kulturách, včetně té naší, byly a jsou jedním z 
hlavních zdrojů vzniku příjmení); Baden-Powellova přezdívka "katankye" uvedená 
na s.8, zní v původním ťwiském přepisu podle Christallera kataNkyEw  není 
ašantského, ale fantského původu (ašantsky se klobouk, pokrývka hlavy řekne 
EkyEw ,  forma NkyEw  je fantská) . Dále pak je i překlad nepřesný: první složka 
kata  neznamená velký, ale překrývající, přikrývající. Česky bychom tedy volně 
překládali asi "klobouk zapadající až na uši". 

Obecně se ale dá říci, že autorčina práce otvírá nesmírně zajímavou 
"pandořinu" skřínku vzniku, vývoje a adaptace skautského hnutí k 
různým regionálním a areálním podmínkám. Zatímco v demokratických 
zemích našeho evropského kontinentu prošel vývoj tohoto důležitého 
mezinárodního hnutí výchovy mládeže rychle od původního statutu 
vojensko-policejních zvědů k organizaci prosazující rovnost a svobodnou 
výchovu mladých lidí se silným vztahem k přírodě, cesta skautské 
emancipace v Africe jižně od Sahary byla složitější. Je tomu tak nejen 
proto, že původní status skautů jako zvědů koloniální policie a armády 
vlastně v Africe vznikl a nejen proto, že vazba na koloniální 
administrativu zde dlouho tento status, byť nepřímo, potvrzovala, ale i 
proto, že se s příchodem formální nezávislosti skautská vazba k 
evropským hodnotám svobody, rovnosti a lásky k přírodě stala novou 
inspirací, často i v zápase Afričanů s jejich vlastními diktaturami (a jejich 
pokusy o deformaci skautingu). Zajímavá je i málo zpracovaná otázka 
"neregistrovaných/neformálních" skautských oddílů tam, kde pro 
oficiálně registrované hnutí byla existence nemožná nebo svízelná. I tady 
se nabízí (a zvláště z pohledu české autorky) spousta zajímavých 
srovnání. Hodnotím práci proto, přes některé formální nedostatky, jako 
velmi dobrou.inspiraci do budoucna. 

V Praze dne 1. září 2006 
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