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Tereza Sudzinová se zaměřila na odkaz svébytné a málo známé, resp. zapomínané 

osobnosti, básníka, prozaika a hudebníka, skauta, archeologa a cestovatele (1899–

1983). Především se věnovala jeho aktivitám (v letech 1913–1922) spjatým 

s počátky českého skautského hnutí, juvenilním skautským textům, deníku 

a vzpomínkám. 

 Vychází z průzkumu a vyhodnocení pozůstalosti Ferdinanda Schlögela-

Merzina, která je uložena v Literárním archivu Památníku národního písemnictví 

v Praze. Její profesionální zpracování podle specifických archivních pravidel 

a požadavků zmíněné instituce (inventář osobního fondu) tvoří v  souladu se 

zadáním podstatnou část předložené práce. Tento soupis v mnohém objevně 

soustřeďuje dostupné informace o autorovi, především v rovině životopisné 

reviduje a obohacuje stav poznání (jako souhrnná charakteristika mohl možná lépe 

fungovat, kdyby byl předsunut před výklad o vybraných specifických součástech  

autorova díla). 

 V Úvodu autorka objasňuje cíl práce a relevantně osvětluje zaměření na 

autorovu skautskou tvorbu, na její souvislosti a charakter. Následující kapitoly 

jsou věnovány počátkům českého skautingu v první polovině desátých let 

20. století, jeho klíčovým osobnostem a aktivitám, zvláště letním táborům, 

skautské činnosti mladého Schlögela. Na tomto základě poté popisuje a analyzuje 

dochovaný rukopisný opis jeho denních záznamů z tábora v roce 1913 a rukopisy 

skautských vzpomínek z hlediska literárního, tematického a stylistického, 

způsobu popisu a vyprávění. V závěrečných pasážích autorka resumuje na základě 

předchozích výkladů svůj postup a svůj pohled na význam a odkaz díla a osobnosti 

Ferdinanda Schlögela-Merzina.  

Celek těží z důsledné materiálové práce, pátrání v archivech, soustředění 

a adekvátního zachycení historických a literárních faktů. Autorce se především 

daří postihnout otázky spjaté s deníkovou literaturou a zároveň s fenoménem 

zapomnění. Opírá se o reprezentativní rozhled v potřebné sekundární literatuře 

a schopnost pozorného čtení a přesné práce s textem. Popis a kontextový výklad je 

ústrojný; práce je zpracována pečlivě, napsána jasně a se stylistickou jistotou. 

Pro účely obhajoby lze formulovat otázky, které v práci zůstaly poněkud 

stranou: Lze výrazněji nebo důsažněji vztáhnout – a tím posílit 

literárněhistorickou rovinu práce – autorovy skautské texty k jeho pozdější 

literární tvorbě, resp. najít souvislosti s rukopisy nevydaných básnických, 

prozaických, dramatických aj. textů, jež v LA PNP, jak autorka píše, „čekají na 



zájemce z řad badatelů“? Lze tak mj. nastínit, proč bychom si právě tohoto autora 

dnes a z hlediska nových, komplexnějších možností, které zpracování jeho 

pozůstalosti a připojené dílčí charakteristiky otevírají, měli připomínat? 

 

Závěrem konstatuji, že Tereza Sudzinová ve své diplomové práci naplnila zadání 

a stanovený cíl, prostřednictvím soupisu pozůstalosti, biografického přehledu 

a literárněhistorického výkladu vybraných textů připomněla osobnost Ferdinanda 

Schlögela-Merzina, prokázala výtečnou schopnost práce s pramenným historickým 

materiálem. Doporučuji její práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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