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Práci tvoří úvod, 6 kapitol a závěr, tj. celkem 186 stran textu, dále 37 příloh, jmenný rejstřík, 

234 titulů v seznamu pramenů a literatury. 

Obsahově práce navazuje – dle sdělení autora – na práci diplomovou. Protože se oponentce 

nepodařilo DP dohledat, bylo by vhodné, aby autor při obhajobě informoval, čím se obě 

práce liší.    

Předložená rigorózní práce  charakterizuje vývoj a současný stav teorie a praxe skautingu. 

Autor překvapivě nezačíná vznikem organizace, ale jde ke kořenům, tj. hledá historické 

zdroje   základních principů skautské výchovy a to tak, že provádí výběr osobností a témat 

antikou počínaje a 20. stoletím konče. Účelnost této kapitoly stojí za zvážení, nehledě 

k tomu, že některá tvrzení zde nejsou pravdivá (např. že fyzická práce byla ve středověku 

potupou –viz s.20, J.Locke nezemřel 1727 – s.23, Deweyova brožura Škola a společnost 

z roku 1899 přeložená do češtiny v roce 1904 není systematickou teorií – s.28). Též by bylo 

vhodné doložit, že se někteří teoretikové skautingu hlásí k historickým osobnostem jako ke 

svým inspirativním předchůdcům – s.14-15.     

 Kapitoly věnované světovému vývoji střídají kapitoly „české“. Zde je po právu oceněn 

význam A. B. Svojsíka a českých univerzitních profesorů, zejména F. Čády a F. Drtiny,  a 

podpora hnutí T. G. Masarykem. Vhodně je uvedena dobová orientace na anglickou 

odbornou literaturu. (Připomínka: Už v Pedagogické encyklopedii autorů Chlup, Kubálek, 

Uher z roku 1940 je uvedena jako místo Svojsíkova narození  Praha!)  Upřesnit je na druhou 

stranu třeba Svojsíkovo studium a obor habilitace, stejně tak druh střední školy na Žižkově – 

viz ss. 71 a 73.  

Období prvních let 20. století a 1. republiky jako období zrodu a svobodného vývoje 

československého skautingu bylo třeba věnovat  důkladnější pozornost, zejména ve smyslu 

posunu od popisu k výkladu. Autor ani čtenář by se neměli spokojit se zjištěním, že proti 

Junáku (Českému skautu) byly podnikány útoky, ale měli by umět pochopit jejich příčiny; 

stejně tak  by zasluhoval větší pozornost princip „povinnosti k Bohu“ českých skautů.  

Přesvědčivěji  mělo být pojednáno o vztahu skautingu a politiky. 

Výtka popisnosti ostatně platí o celé práci. 

Na druhou stranu je třeba ocenit autorovu snahu uchopit téma v jeho úplnosti a podat 

vyčerpávající přehled o vzniku a vývoji českého skautingu opřený o znalost historického 

kontextu. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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