Oponentský posudek k magisterské diplomové práci Lukáše Havla
Diplomant Lukáš Havel si zvolil jako téma své diplomové práce Pražský skauting za
Normalizace – vzpomínky skautských činovníků, s bližším zaměřením na léta 1968 – 1970.
Strukturu práce tvoří čtyři stěžejní kapitoly. V metodologické části Lukáš Havel představuje
metodu orální historie, dále koncepty individuální a kolektivní paměti, s nimiž v rámci
tématiky pracoval. Rovněž představuje narátory, věnuje se teoretickým otázkám využití
orálně historických interview jakož i etickému rozměru výzkumu.
Další kapitola je věnována kořenům skautského hnutí a jeho vývoji v Československu, včetně
klíčových let 1968 – 1970. Následující kapitola pak ukazuje rozličné osudy vybraných
pražských činovníků bývalého Junáka i jejich odlišné přístupy k realitě období tzv.
normalizace (chápané v širším významu tohoto termínu). V poslední rozsáhlejší části práce
autor pomocí vybraných kategorií objasňuje právě problematiku rozdílů v přístupech
k faktickému zániku Junáka v roce 1970.
Lukáš Havel se ve své práci opírá o bohatý pramenný materiál. Ten se skládá jak z pořízených
orálně historických interview, tak z dostupné literatury, dobového tisku či dokumentů
z archivu Skautského institutu Antonína Benjamina Svojsíka. Z hlediska formální úpravy
textu je práce na solidní úrovni, jen v několika případech v textu nedošlo k oddělení slov.1
Diplomant Lukáš Havel předkládá kvalitní a zajímavou magisterskou práci na téma
československého skautingu, kterému se navíc věnuje dlouhodobě a soustavně (mj. v rámci
projektu Skautské století). Práci proto doporučuji k obhajobě a při jejím uspokojivém průběhu
ji navrhuji hodnotit jako výbornou.
Otázky pro obhajobu:
•

Autor v práci uvádí, že v období předválečné ČSR existovala skautská organizace
(Spartakovi skauti práce), jež byla ideově blízká Komunistické straně Československa.
Nebyla zde alespoň v období let 1945 – 1948 snaha o její obnovení? Je něco známo o
dalších osudech bývalých členů této organizace?

1

„… Mezi další fungující pražská skautská společenství je možné zařaditnapříklad (s. 74), Při volbě
představitelů Junáka se výrazně ukázalo, že československému skautingu chybí celágenerace (s. 83)

•

Na str. 9 autor uvádí: „Státní bezpečnost v letech 1968 – 1970 nevyvíjela přímou
činnost proti skautingu.“ Jak si autor tuto „nečinnost“ StB vysvětluje?

•

Mohl by autor stručně charakterizovat situaci skautského hnutí v období let 1968 –
1970 na Slovensku?
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