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Předkládaná práce si vzala za cíl pojednat o tématu, které doposud nepatřilo k příliš
zpracovávaným akademickou historiografií a to ani s odstupem více než dvou desetiletí po
obnovení svobody a plurality bádání roce 1989. Podobně jako u předešlých DP na toto téma
zpracovávaných na Pracovišti OH-SD (DP M. Pavláska z roku 2010) se jedná o téma
z pomezí sociálních, kulturních a také regionálních dějin s jistým přesahem do dějin volného
času a každodennosti předlistopadového Československa se zaměřením na období tzv.
pražského jara a počátků tzv. normalizace. V této době skautské hnutí zažívalo již
poněkolikáté v průběhu dvacátého století svůj vzestup a následný útlum způsobený především
politickými okolnostmi. Ačkoliv se jedná o poměrně široké a na zpracování značně nelehké
téma, autor se svého výstupu zhostil se ctí. Podobně jako v předešlém případě M. Pavláska
také autor sám je do skautského hnutí osobně zaangažován, což je v dobrém smyslu na práci
znát, zároveň tím i dokládá tezi, že „své“ dějiny si skauti píší zkrátka spíše „sami“ (a často
také „pro sebe“).
Díky využití či alespoň primární reflexi široké palety pramenů (skautských archivů,
fondů ABS, dobového tisku a dobové historické produkce) je jedná o práci velmi dobře
pramenně podloženou. Hlavním těžiště pak spočívá v avizované analýze a intepretaci
vlastních orálně historických rozhovorů s aktéry z řad skautského hnutí, případně pak analýzy
rozhovorů se skauty z dalších projektů (ÚSTR, Paměť národa). Jako chvályhodné se také jeví
využití konceptů kolektivní paměti, což je přístup pro pojednání o takového relativně sevřené
skupině velmi podnětný a z mého pohledu velmi produktivní. V diskuzi bych chtěl autorovi
položit otázku, jaký byl rozdíl výpovědní hodnoty a „kvality“ vlastnoručně pořízených
rozhovorů a výše zmiňovaných rozhovorů dalších a možností jejich využití k jeho vědecké
práci? Dále pak bych chtěl položit dotaz na (ne)existenci a (ne)možnost využití skautských
kronik a osobních deníků v jeho práci.
Výsledkem autorova poměrně náročného a dlouhodobého heuristického snažení je pak
velmi precizní a poctivě zdokumentovaná práce disponující promyšlenou strukturou, jdoucí
„od obecného k jedinečnému“. V první části vedle svých metodologických východisek autor
čtenáře seznamuje se stavem bádání a poznání skautského hnutí u nás. Jako drobný
nedostatek se jeví opominutí zahraniční literatury k problematice skautingu (a hlubší
začlenění problematiky do mezinárodního kontextu) a pouhé spokojení se se shrnutím závěrů
z pera českých kolegů, což je vzhledem k autorovu dlouhodobému studijnímu pobytu
v zahraničí velká škoda. Dále zde pak autor pečlivě přibližuje specifika a peripetie svého
vlastního orálně historického výzkumu včetně analýzy a interpretace. Jako stěžejní se pak jeví
kapitoly 3, 4, a 5, v nichž autor na základě poznatků z pramenů a z odborné literatury líčí
osudy skautského hnutí a jeho protagonistů ve třech základních a spolu úzce souvisejících
liniích: první z těchto kapitol líčí dějiny Junáka u nás do roku 1970, další pak charakterizuje
osudy hlavních postav (a autorových narátorů) po roce 1970; kapitola poslední se pak snaží
tématizovat a zamyslet se nad postoji a názory na klíčové otázky spojené s existencí Junáka
(generační příslušnost, vnímání ideové náplně, víra, směřování organizace do budoucna).
Vzhledem k rozsahu problematiky se jedná spíše o malý exkurz do problematiky a závěry
jsou nutně dílčího charakteru, přesto je možné konstatovat, že jim lze přisuzovat obecnější
platnost. Z pohledu vedoucího se však jedná především o slibné rozpracování tématu pro další
pokračování, ať už ze strany autora či jeho následovníků. Proto bych chtěl položit autorovi
otázku ohledně možností a východisek dalšího zpracování tématu a dále pak jak se dívá na

své téma z perspektivy dobového srovnání (1968-1970 i poté) s děním ve skautském hnutí
v regionech (tj. mimo Prahu a okolí)?
Po formální stránce se jedná o kvalitně zpracované dílo doprovázené přílohami na
DVD, kterému pomyslné „skvrny na kráse“ činí jen občané textové překlepy (především
v poznámkách).
Závěrem je možné říci, že autor ve své DP prokázal nezbytné penzum znalostí i
řemesla historikova a svou kvalitní prací zcela bezesporu posunul bádání o soudobých
dějinách skautingu opět o pomyslnou píď dále, z čehož mohou mít radost nejen historikové,
ale především bratři a sestry skauti. V jejich řadách totiž vyrostl velmi schopný historiograf,
který dokázal pojednat o dějinách tohoto hnutí bez zbytečných oslavných tirád a
hagiografizujících sklonů, a proto by se měl věnovat tomuto tématu i nadále (např. v rámci
svého budoucího doktorského studia). I z těchto důvodů doporučuji práci k obhajobě a
navrhuji hodnocení 1 (výborně).
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