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Recenze bakalářské práce slečny Kamily Faitové 
 

HISTORIE SKAUTINGU V ROKYCANECH 
 

Pod vcelku nenápadným titulem předložila slečna Faitová zasvěcenou a přehlednou 
studii dějin i současného vývoje junáckého hnutí v Rokycanech.  

Bakalářská práce zahrnuje včetně úvodu, závěru, seznamu použité literatury, seznamu 
pramenů, slovníčku pojmů, dvou přílohových částí a cizojazyčného resumé 60 stran 
(slovníček pojmů je stránkován zvlášť) a je členěna na úvod, závěrečné shrnutí a pět kapitol. 
Výběr i zpracování obrazových příloh je vynikajícím doplňkem textové části práce. Velmi 
pečlivý a rozsáhlý poznámkový aparát svědčí (240 poznámek a odkazů) o zevrubnosti, 
s jakou byla práce vypracovávána.  

Snaha zachytit dějiny a činnost regionální skautské organizace a představit a přiblížit 
osobnosti, které stály u jejich založení či v jejich vedení, přirozeně skrývá nebezpečí určité 
jednotvárnosti, ba popisnosti, kterému autorka do jisté míry podlehla. To přirozeně klade i 
větší nároky na čtenáře, avšak v solidní práci se jedná o vcelku nepodstatný poklesek. 
Bakalářská práce je v zásadě původní, opřená o odbornou i jinou literaturu, prameny archivní 
povahy, kroniky i regionální tisk, i když nelze vyloučit značný vliv rozsáhlého Šmídova 
nevydaného rukopisu (Rokycanský skauting 1 – 14). 

V rámci obhajoby by se autorka mohla pokusit o bližší objasnění významu a zejména 
poměrně komplikovaného vyhodnocení svého dotazníku, zaměřeného na povědomí dětí a 
mládeže o historii a současnosti (nejen rokycanského) skautingu. Rovněž by mohla 
připomenout osud a roli skautských časopisů, včetně teoretického „Skautingu“. 

 
Studie slečny Kamily Faitové splňuje prakticky veškeré požadavky kladené na kvalitní 

bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou.  
             
 V Tlučné, 20. května 2012                                                       Miroslav Breitfelder  
 

                                                                                         
  


