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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Anna Churáčková si za téma své bakalářské práce zvolila historii organizace Junák 

v letech 1968–1970, tedy její obnovení v době tzv. pražského jara a opětovný zákaz ze strany 

nastupujícího normalizačního režimu, a to se zaměřením na českobudějovický region. 

Domnívám se, že se autorce podařilo tento záměr naplnit a posuzovaná práce je jak popisem 

historie obnovy a zákazu skautské organizace na centrální úrovni, tak určitou sondou do 

zvoleného regionu. 

Na práci oceňuji její pramennou základnu. Autorka studovala archivní dokumenty 

uložené nejen ve Skautském institutu A. B. Svojsíka v Praze, ale i archiválie z provenience 

českobudějovické organizace a také dokumenty z osobních archivů některých aktérů. Pokud 

je mi známo, některé z těchto dokumentů jsou v této práci citovány poprvé. Autorka dále 

vycházela z dosavadní literatury k dějinám skautského hnutí (která je zatím víceméně psána 

pouze jeho samotnými protagonisty) a dále z nejnovější historiografické produkce o historii 

reformního hnutí (studie Jiřího Hoppeho či Jitky Vondrové). Oceňuji využití dobového 

periodického tisku a v neposlední řadě též vzpomínky pamětníků, zaznamenané autorkou 

s využitím metody orální historie. 

Anna Churáčková rozdělila práci vedle úvodu a závěru do čtyř kapitol. První z nich 

obsahuje v hutné zkratce historii skautského hnutí od jeho vzniku do zákazu po únoru 1948, 

následující tři kapitoly jsou věnovány událostem let 1968–1970. Autorka zde nejprve popisuje 

„velké dějiny“, tedy politické události, dále historii skautské organizace jako celku a posléze 

dění v českobudějovické organizaci. Anna Churáčková zde podle mého názoru zvolila 

logickou strukturu interpretace od politických událostí v centru až po jejich odraz v rámci 

konkrétní organizace na regionální úrovni. Domnívám se, že zejména pasáže o zrušení 

skautské organizace, psané na základě interních dokumentů, jsou velice přínosné a přinášejí 

pohled na tuto kapitolu skautského hnutí oproštěný od bipolární optiky („zlý“ režim versus 

„hodní“ skauti), ale ukazuje, že na procesu likvidace organizace se podílela též vlivná skupina 

uvnitř skautského hnutí. 

Práce je psána velice kultivovaným a čtivým jazykem. V některých pasážích však 

autorka neskrývá své osobní zaujetí pro „skautskou myšlenku“, které působí sympaticky a 

zajisté se podepsalo na výsledné kvalitě práce, zároveň by však měla zachovávat určitý 

kritický odstup (mám na mysli například nazývání některých protagonistů jejich skautskými 

přezdívkami). Na druhou stranu je ale i přes toto osobní zaujetí nutné ocenit, že autorka se 

nevyhýbá tématu jako je působení stranické skupiny KSČ ve strukturách Junáka, což 



představuje pro samotné skautské hnutí zajisté citlivé (a pro některé pamětníky i bolestivé) 

téma. Ocenit je třeba i přílohy práce, které obsahují přepisy některých důležitých dokumentů 

nebo jmenné přehledy týkající se struktury Junáka, které můžou být využity pro další bádání.    

Anna Churáčková prokázala podle mého názoru ve své bakalářské práci schopnost 

práce s prameny i jejich interpretaci a její práci proto plně doporučuji k obhajobě. Jsem 

přesvědčen, že tato práce představuje cenný příspěvek k dějinám skautského hnutí nejen 

v českobudějovickém regionu, ale v celém Československu.  

 

 

 

 

V Praze, 4. září 2017       PhDr. Petr Koura, Ph.D. 

    

   

     

 

 

 

  


