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Diplomová práce Terezy Sudzinové Ferdinand Schlögel-Merzin a jeho fond se zabývá – jak již 

napovídá její název – fondem jedné se formativních osobností počátku českého skautingu. 

Zaměřuje se zejména  na literární zápisky a deník, který se tehdy mladý skaut vedl v době 

letního tábora v roce 1913 a zabývá se též širším kontextem počátků českého skautingu ve 

světle zápisků této osobnosti. 

Klíčovou součástí práce je zpracování osobního fondu Ferdinand Schlögela-Merzina, 

uloženého v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. Jde o další výsledek 

dlouhodobé spolupráce Literárního archivu PNP s Ústavem české literatury a komparatistiky, 

jejímž základem je hlubší seznámení našich studentů s fondem LA PNP a způsobem jeho 

zpracování, výsledkem pak je komplexní zpracování vybraného fondu, jež vzniká za přímého 

dohledu pracovníku LA PNP a vznik doprovodné studie, realizované za vedení pracovníků 

ÚČLK FF UK. 

 Fond Ferdinanda Schlögela-Merzina, dnes v podstatě již pozapomenuté osobnosti, která 

ovšem stála – jak již bylo uvedeno – u zrodu a rozvoje českého skautingu, je v předložené práci 

nahlížen a zpracováván s ohledem na celé autorovo tvůrčí období. Obsahuje zvláště 

nepublikované rukopisy (básně, básnické sbírky, prózu a dramata či cestopisné přednášky, 

vázané k jeho zahraničním cestám v období 20. a 30. let). Analytické části své práce věnuje 

autorka zejména deníkovým záznamům z let těsně před první světovou válkou. Analyzuje 

v nich způsob využití různorodých básnických prostředků či narativních způsobů, kterých autor 

– tehdy vlastně ještě dítě – využíval. Tyto prostředky, jež mají v první řadě převážně 

dokumentární hodnotu, autorka charakterizuje zvláště v kontextových souvislostech formování 

prvních skautských táborů v Čechách; všímá si jich rovněž s ohledem na pozdější Schlögelovu 



básnickou a prozaickou tvorbu, která – třebaže se skautských témat již v podstatě nedotýkala – 

navazovala svým způsobem na juvenilní postupy, uplatněné v deníkových záznamech. 

Postup při zpracování vlastního fondu zcela odpovídá zásadám pro dokumentaci 

archivních jednotek uložených v LA PNP. Text prošel vnitřní oponenturou LA PNP a je 

využíván jako vstupní a souhrnná informace pro potřeby badatelů. 

 

Práce  Terezy Sudzinové Ferdinand Schlögel-Merzin a jeho fond vznikala samostatně, 

autorka bezprostředně reagovala na podněty vedoucího práce a na doporučení konzultantů z LA 

PNP; je obsahově a formálně bez pochybení. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci 

výborně. 
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