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Název práce: Skauting v postmoderní době (Scouting in the Postmodern Era)

Konzultant práce: doc. dr. J. Koťa
Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 185
Počet titulů v seznamu literatury: 112

Formální zpracování: 

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčlenění textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod – teoret. práce

Využití praktických zkušeností -nemohu posoudit

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části – teoret. práce

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, 
použitelnost výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Do jaké míry se rigorózní práce shoduje s prací diplomovou?
2. Hovoříte o nutnosti dospět k vyváženosti mezi hodnotami konzervativní tradice a hledáním 
nových cest výchovy (s. 11), mohl byste stručně shrnout, jak jste svou prací k tomuto 
vyvažování přispěl?
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3. Definujte „komparativní evaluaci” jako výzkumnou metodu a uveďte, jak přesně jste s ní 
pracoval.
4. Jakou roli hrálo viktoriánské pojetí mužství (členství v klubech, oddělenost od světa žen a 
dětí, mýtus „bílého muže”, militarismus apod.) při vzniku skautingu?
5. Jak souvisí Heideggerova myšlenka „zapomenutosti bytí” se skautingem? (s. 14).
6. V jakém smyslu je „příprava či aranžování prožitku” v zážitkové pedagogice problémem? 
(s. 106). 
7. Z jakého dokumnetu UNESCO vycházíte při definování tří typů výchovy? (s. 133). 
8. Považujete skauting za „ratolest občanského náboženství” či „jednu z cest budování 
národního povědomí československého občanského náboženství” (s. 140), co přesně 
konceptem československého občanského náboženství myslíte? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Rozsáhlá a široce historicky založená rigorózní práce předkládá pohled na vývoj skautského 
hnutí  ve světě a v ČR, nastiňuje didakticko-metodická východiska skautské pedagogiky a 
otevírá pohled autora na současnost a budoucnost skautingu ve společnosti. Práce má zejména 
historický a metodicko-didaktický charakter. Postmoderní doba zevrubněji analyzována není, 
důsledkem je, že situace skautingu v postmoderní době je spíše naznačena než analyticky 
zachycena. Koncepce textu je logická, byť vývoj českého skautingu po roce 1990 by více 
zapadal do historicko-vývojové části. Zaujetí autora tématem lze hodnotit spíše pozitivně, na 
druhou  stranu  se  místy  nelze  zbavit  dojmu,  že  odbornému  textu  by  místy  více  slušel 
neutrálnější přístup. Jazykově-stylistická úroveň práce odpovídá nárokům, které jsou na tento 
typ prací kladeny. 

K rigorózní práci mám následující připomínky a postřehy:
A) Užití „komparativní evaluace” jako metody zpracování textu není v práci příliš patrné, 
autor neporovnává odborné pohledy na jednotlivé problémy či témata skautingu, spíše jde o 
pokus nabídnout komplexní pohled na vývoj skautingu a jeho současný stav ve světě a v ČR.

B) Charakteristika postmoderny je provedena na několika řádcích pouze letmým odkazem na 
Pankwitze, Welsche ev. místy na Lyotarda, ve vztahu k výzkumnému cíli ji nelze považovat 
za  dostatečnou  (aby  autor  mohl  charakterizovat  úlohu  skautingu  v  postmoderně,  měl  by 
nějakou koncepci postmoderny mít). Vzhledem k mělkému pojetí plurality se následně autor 
dopouští zjednodušujících pohledů, např. nazývat ideologické rozpory uvnitř Junáka, které 
vedly k  přerušení  jeho činnosti  v  letech  1950 a  1970,  „vnitřní  pluralitou”  nepovažuji  za 
vhodné  (s.193).  Podobně  je  úsměvné  chápat  aktuální  nespolupráci  Junáka  se  skautskými 
organizacemi jako důsledek postmoderního „opuštění snů o jednotě” (s. 114). Podle autora 
postmoderna jako taková neaspiruje na porozumění celku (s. 181), podle mého soudu přinesla 
principy komplexního a globální myšlení, které takové porozumění umožňují, neaspiruje tedy 
spíše na prosazování jednotících pohledů univerzalizací partikulárních hledisek.

C) Historické partie by samy o sobě mohly být samostatnou prací, ve vztahu k tématu a cílům 
práce  jsou  příliš  rozsáhlé,  část  od  antiky  k  novověku  je  v  textu  ve  vztahu  k  řešené 
problematice zcela nadbytečná, snad až na téma tzv. přirozené výchovy a jejích kořenů. Sám 
autor hovoří o účelovosti, jíž se liší český a slovenský přístup od zahraničních pojetí historie 
skautingu, nedokládá však svoje tvrzení odkázáním na literaturu ani českou (slovenskou), ani 
zahraniční. Text je přesycen množstvím detailů (např. autor považuje za důležité sdělit, že o 
Baden-Powellově povýšení do hodnosti generálporučíka se v Čechách málo ví, či podat popis 
zahálčivého vojensko-loveckého života britských důstojníků v koloniích).  Souvislost  mezi 
Baden-Powellem jako „bílým mužem” britského impéria, jeho životních peripetií, pokud již 
musely  být  tak  zevrubně  podány,  a  Baden-Powelem,  zakladatelem  skautingu,  je  jistě 



zajímavá,  vzhledem  k  cílům  textu  a  jeho  tematickému  zaměření  by  však  unesla  větší 
stručnost. Pozitivně na historické části práce hodnotím zejména kritiku některých fází vývoje 
skautského hnutí v ČR a postižení jeho vnitřních rozporností. 

D)  V  metodicko-didaktické  části  je  zevrubně  a  zasvěceně  představen  koncept  skautské 
výchovy,  nicméně filosofická a hodnotová východiska skautingu,  na něž se autor v práci 
často odvolává, jsou naznačena na pouhé stránce a půl textu. Pozitivně hodnotím naznačení 
nových trendů, jimiž skauting reaguje na výzvy současné doby, byť právě zde bych hledala, 
vhledem k tématu práce, její těžiště. 

E) Výhrady mám k práci s literaturou a citační normě: v textu není dostatek odkazů na zdroje 
uvedené v seznamu literatury, vzniká tak dojem, jako by autor s texty nepracoval a napsal 
téměř celou práci tak říkajíc „z hlavy”, to se jako problém ukazuje zejména v historických 
částech práce, kdy autor zabíhá do značných podrobností ohledně reálií a dobových dat, aniž 
by  uvedl,  odkud  čerpá.  Citační  pravidla  lépe  dodržuje  v  partiích  věnovaných  skautské 
pedagogice,  byť  ani  zde  není  vždy jasné,  jak a  kdy pracuje  se  skautskými  dokumenty  a 
materiály. Autor se v textu dále rétoricky dovolává blíže nespecifikovaných průzkumů (např. 
na s. 177) či výroků, např. Komenského, opět bez odkazu ke zdrojům. Pokud autor v úvodu 
práce  píše,  že  zdrojem  dat  byly  také  vzpomínky  pamětníků,  měl  v  textu  uvádět,  jaké 
informace získal na základě osobních sdělení.

F)  V závěrech práce  postrádám závěrečné  vyhodnocení  cílů  práce,  připomínám,  že  autor 
chtěl:
1.  Přispět  k  objasnění  neopominutelného  přínosu  skautského  hnutí  v  kontextu  celé 
mimoškolní  výchovy  a  při  budování  občanské  společnosti  v  dynamicky  se  měnícím 
ekonomickém, politickém a kulturním prostředí.
2. Vymezit vztahy mezi skautingem a wood-craftem, popsat vlastní cesty českého skautingu v 
mezinárodním kontextu, vznik a působení alternativních skautských organizací po r. 1992 a 
hledat vztah mezi skautingem a duchovní výchovou.
3. Pokusit se nahlédnout na skautské hnutí z didaktického a metodického hlediska a  popsat 
společenské a kulturní příčiny jeho vzniku jako subkultury v kontextu postmoderního chápání 
světa. 
S přihlédnutím k tomu, že koncept občanské společnosti, postmoderní chápání světa stejně 
jako koncept subkultury nejsou dostatečně vyjasněny,  nelze cíle 1 a 3 považovat za zcela 
splněné (krom toho třetí cíl je formulován nesrozumitelně). 

Dílčí výhrady:
Některá stanoviska autora jsou ambivalentní, uvádí, že skauting „není odtržen od politické 
reality  v  jednotlivých  zemích.  Je  to  hnutí,  které  si  vzalo  za  úkol  rozvíjet  občanskou 
odpovědnost  a  podporuje  zejména  angažovanost  jednotlivců  a  organizačních  složek  v 
místním, národním a nadnárodním dění” (s. 132). Zároveň však také píše, že „větší zájem o 
problémy společnosti, v níž žijeme, pro Junáka příliš ambiciózním cílem, překračujícím jeho 
vlastní výchovné úkoly” (s. 116).
Výjimečně se v textu objevují překlepy a stylistické nepřesnosti měnící význam sdělení nebo 
nevhodné formy vyjádření, např.: „V té době ovšem Svojsík jistě ani na chvíli nepochyboval, 
že by mohlo docházet k pokusům realizovat opravdový skauting bez duchovní dimenze“ (s. 
139). „Tento rozvoj osobnosti mladých lidí ve skautingu je chápán tak, že v dobrovolné 
organizaci je členům spíše nabízen nežli zdarma poskytován a rozdáván” (s. 144).
Abstrakt nevystihuje celý obsah práce.
Doporučení k obhajobě: přes uvedené výhrady doporučuji.
Datum 2.4.2016 _______________________

PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.




	Metody práce
	Obsahová kritéria a přínos práce

