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 Předložená práce v rozsahu 46 stran  a řady příloh se zabývá tematikou velmi 
zajímavou a přináší informace u nás prakticky neznámé. Mezinárodní skauting může mít 
v současné době velký společenský význam. Uvažuje se o střetu civilizací a mnohé události 
poslední doby nasvědčují tomu, že se nejedná o spekulace či fantazie. Mnohé organizace, 
které usilují o spolupráci mezi národy i civilizačními okruhy, jsou aktivní a zaslouží si 
národní podporu. Patří mezi ně i skauting, který má své dětské organizace prakticky po celém 
světě. Pořádá mnohá setkání dětí z různých zemí (skautská jamboree) a to již od 20. let 
minulého století. V pozadí je myšlenka, že dětská přátelství mohou vést k lepšímu pochopení 
různých kulturních a civilizačních okruhů a přispět k mírovému úsilí v dospělosti. Již z toho 
důvodu považuji předloženou studii za užitečnou po stránce informační i věcné. 
 
 V první kapitole autorka zachycuje myšlenkový svět zakladatele skautingu R. Baden-
Powella a jeho příspěvek k výchově dětí. Vyvíjel se od původního militaristického postoje 
směrem k mírovému úsilí prostřednictvím dětí. V další části se zabývá skautingem v Africe, 
který vznikal původně pod silným vlivem koloniálních institucí. Pozdější proměny afrických 
kolonií směrem k samostatnosti působila na mnohé struktury a také skauting se s nimi 
v různých zemích velmi obtížně vyrovnával. Pro nás, ale i pro chápání složitého vývoje 
afrického kontinentu jsou autorkou získané poznatky užitečné. Pokus zachytit vývojové i 
výchovné tendence skautingu v Africe je obtížný – finanční zdroje, programové zásady i 
organizační principy jsou velmi odlišné. O to důležitější je seznámit se podrobněji 
s jednotlivými tendencemi. Mnohem více než v Evropě se zdůrazňují takové momenty jako je 
alfabetizace, místní rozvoj a různé formy sociálních služeb. Obdobně jako jinde ve světě je 
nedostatek vůdců, mnohdy i prostředků a formy náborů dětí jsou v různých zemích odlišné. 
Mezinárodní skautské ústředí nutně volí jiné formy organizace a pomoci. Je však 
pozoruhodné, že podle informací autorky se mnozí jedinci, kteří prošli skautskou výchovou, 
stávají důležitými činiteli občanské společnosti. Podstatný rozdíl je jistě i v tom, že ve většině 
afrických zemí je dětská porodnost vysoká a celková populace mladá, což je značně odlišné 
od evropských poměrů. 
 
 Předloženou studii K. Hořavové považuji za podnětnou a zdařilou. Doporučuji ji 
k obhajobě, hodnotím ji 42 body. Soudím, že by měla být k dispozici zdejšímu skautskému 
ústředí, případně i publikována v tisku, který se zabývá mimoškolní výchovou či 
srovnávacími studiemi jednotlivých kultur. 
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