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Vedoucí práce: Mgr. Jiří Hlaváček 
 

Záměrem předkládané diplomové práce je na příkladu jednoho konkrétního 
skautského střediska v Praze reflektovat proměnu generačního vnímání ideálů skautského 
hnutí po roce 1945. Autorka zkoumaný problém analyzuje na základě strukturovaných 
rozhovorů, které vedla se zástupci čtyř generací skautů a skautek. Pracuje přitom s hypotézou 
založenou na předpokladu, že každá generace skautů či skautek částečně (re)interpretuje 
původní skautské tradice a hodnoty s ohledem na aktuální (tj. dobový) kontext.  

Na úvod je třeba konstatovat, že skauting je v rámci Pracoviště Orální historie – 
soudobé dějiny poměrně frekventovaným tématem, nicméně předkládaný text se svým 
pokusem o komplexnost všem dosud obhájeným pracím vymyká.  Formát mezigenerační 
case-study lze bezesporu považovat za zajímavý a originální, a to zejména díky svému 
sociologickému rozměru. Autorce se navíc podařilo získat nejen (na poměry diplomové 
práce) velký počet narátorů a narátorek (celkem 20), ale i proporcionálně vyvážený výzkumný 
vzorek (5 zástupců z každé generace), což se také pozitivně odrazilo na validitě celého 
výzkumu. Práce je rozdělena do tří větších celků: metodologie, historický kontext a empirie. 
Strukturace textu je logická, výklad v jednotlivých částech plynule navazuje a postupuje od 
obecného k jedinečnému. Kvalita všech tří částí je z hlediska obsahu nadprůměrná. 

V metodologické části diplomantka nejprve představuje své výzkumné otázky a cíle, 
následuje rešerše dostupných zdrojů, teoretický rámec (generační teorie K. Mannheima) a 
podrobný popis celého terénního výzkumu (výběr a kontaktování narátorů, příprava a průběh 
rozhovoru, etické otázky atd.). Ocenit je třeba zejména badatelskou reflexivitu, s níž autorka – 
jakožto insiderka – popisuje všechna úskalí spojená s procesem sběru dat. Za problém lze 
nicméně považovat fakt, že ačkoliv se v textu neustále odkazuje na orální historii, formát 
natáčených rozhovorů neodpovídá klasickému orálně-historickému schématu (narativní 
rozhovor a polo-strukturované interview). Výzkum je založen spíše na tematicky 
strukturovaných rozhovorech, přičemž autorka z metody orální historie přejímá především 
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aplikovanou a procedurální etiku. Na druhou stranu je nutné uvést, že badatelka si je této 
metodologické ,,eroze“ vědoma (viz s. 21). Za metodologicky zajímavé pak považuji postřehy 
ze skupinových rozhovorů, jejichž realizace je v rámci diplomových prací spíše výjimečná. 

V empirické části je analyzováno a následně interpretováno celkem šest konkrétních 
témat: otázka vstupu do oddílu, význam skautského slibu, role vůdce, tvorba programu pro 
děti a mládež, a proměna podmínek rozvoje skautingu. Všechna témata jsou po analytické a 
interpretační stránce zpracována na velmi dobré úrovni a svědčí o erudici diplomantky.  

Otázka do diskuse: Vnímání skautských idejí je v rámci výzkumného vzorku poměrně 
specifické (ať už v rámci či napříč jednotlivými generacemi), což je do značné míry dáno 
výjimečným ,,charakterem“ 18. střediska kruh (bez nadsázky lze hovořit – slovy Maxe 
Webera – o ,,charismatickém panství“ dvou vůdců) a jeho historií (elitní způsob náboru 
nových členů). Nakolik jsou podle diplomantky závěry pro středisko 18. Kruh zobecnitelné 
(resp. přenositelné) také pro jiné skautské oddíly (např. srovnání centrum vs. periferie apod.)? 

Po formální stránce nemám k textu žádné větší výhrady. Gramatické chyby se 
prakticky nevyskytují. Výsledný dojem kazí pouze místy opravdu krkolomná stylistika. Za 
přínos lze považovat také obrazovou přílohu, dobové materiály a především řadu přehledných 
a praktických tabulek a schémat, které svědčí o precizním způsobu analýzy jednotlivých 
témat. 

Předkládaná diplomová práce tak podle mého názoru splňuje všechny předepsané 
požadavky na kvalifikační práci magisterského stupně (resp. v některých ohledech je dokonce 
převyšuje). Autorka prokázala, že je schopna samostatně pracovat v terénu (zrealizovat vlastní 
výzkum založený na metodě rozhovoru s úctyhodným počtem respondentů), sebrat a utřídit 
značnou část různorodých pramenů (odborná literatura, beletrie, kroniky atd.), zasadit je do 
příslušného historického kontextu, podrobit kritické analýze a následně také interpretovat.  

Diplomovou práci Venduly Novákové proto doporučuji k obhajobě a navrhuji její 
hodnocení známkou 1 (,,výborně“).  
 
V Praze, dne 13. 9. 2016        
 
Mgr. Jiří Hlaváček 


