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Úvodem
Již delší dobu mám pocit, že se směřování českého skautingu, jak ho znám z Junáka, ubírá
směrem, který mi připadá nevhodný. Stále více nabývám dojmu, že je snaha udělat ze
skautingu obchodní značku, která bude buďto generovat zisk nebo alespoň přitahovat zájem
firem a médií. Do určité míry je to dáno situací, v které Junák po již třetím zákazu činnosti
obnovoval svou práci. A taky vědomím, že je potřeba začít odznova budovat důvěru a pověst
hnutí mezi lidmi, kteří předešlých 40 let znali pouze Pionýr a aktivity Svazarmu (Svaz pro
spolupráci s armádou).
I z tohoto důvodu jsem se rozhodl, jako téma projektu na LŠ Protos, vybrat právě chápání
podstaty skautingu dnešní generací. Myslím si, že debata na toto téma se pomalu začíná
otevírat, každopádně doposud se jednalo spíše o slabé záblesky. Velkou roli v tomto směru
sehrává informovanost a způsob komunikace v rámci skautského hnutí. Z vlastní zkušenosti
můžu říct, že zvolená forma komunikace není dostatečná a vede k určité dezorientaci v rámci
chápání skautingu jako takového. Jako příklad lze uvést chybějící zjednodušené výstupy
z činnosti Výkonné rady Junáka či Náčelnictva, které v jednoduchých bodech informovaly o
krocích a skutečnostech těchto ústředních orgánů a pomáhaly tak odstraňovat pocit
odtrženosti Ústředí Junáka od běžného skautského života. Toto se již daří postupně
napravovat díky nově vzniklému periodiku „Zpravodaj Výkonné rady“. Podobný krok by měl
následovat i u Náčelnictva, které aktuálně nabízí pouze oficiální zápisy a články o vybraných
tématech. Nyní se dle mého názoru organizace již dostala do fáze, kdy většina veřejnosti opět
ví nebo alespoň tuší, o čem skauting je, a mělo by následovat zaměření se na pochopení
smyslu skautingu lidmi, kteří ho přímo tvoří. Jedná se však o velice náročnou a zdlouhavou
práci, u níž nelze očekávat okamžité hmatatelné výsledky, nýbrž postupné uvědomování si
myšlenkových základů skautingu, tak jak se na ně snažily navázat předchozí generace, které
čerpaly z odkazu zakladatelů světového, ale zejména českého skautingu. Je zřejmé, že nelze
doslovně aplikovat všechny myšlenky předchůdců, ale je potřeba se snažit zanechat základní
prvky a na nich stavět potřeby dnešního světa.
Za hlavní považuji zachovat prvky skautského zákona, denního příkazu, hesla a slibu,
poněvadž ta jsou platná v každé době bez ohledu na trendy či hodnoty. Je však otázkou, jaký
je ten správný způsob předávání těchto myšlenek. Z tohoto a ještě mnoha dalších důvodů lidé
narození po roce 1989 jsou hůře oslovitelní zněními, která odrážejí základní lidské vlastnosti
a hodnoty, tak jak si je představovali naši předchůdci.

1 Vymezení skautingu základními dokumenty
V rámci celého skautského hnutí v ČR existuje spousta pohledů na problematiku skautské
ideje a tím pádem i nejrůznějších výkladů, jak chápat pojmy Pravda a Láska, jak reflektovat
skautský zákon a principy do běžného života či jak moc závazná a podstatná jsou slova
skautského slibu.
Nejen z těchto důvodů existují Stanovy Junáka, které si dávají za cíl být základní normou
výkladu skautingu jako takového a jeho vymezení vůči skautům i veřejnosti. Nikde sice není
řečeno, že se jedná o dogmatický výklad, nicméně již z podstaty tohoto dokumentu vyplývá,
že se jedná o důležitou listinu skautského hnutí a jako takové jsou v rámci prezentace Junáka
na veřejnosti brána v potaz. Významově i obsahově by se daly Stanovy přirovnat k Ústavě
ČR, poněvadž i tam je popsána základní charakteristika státu, jeho jednotlivé výkonné složky
a mnoho dalšího důležitého ke správnému chápání podstaty fungování a existence naší země.
Pokud se zaměříme na jednotlivé části Stanov vztahujících se k myšlenkovým základům
skautingu, tak jako první nesmíme opomenout definici skautského hnutí a jeho podstatu.
„Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož posláním
a účelem je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem
skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu
A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních,
mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý
život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním,
vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.“
Za velice důležitou část výše uvedeného výňatku považuji hned první tři přívlastky
(dobrovolný, nezávislý, nepolitický), které odkazují k základním kamenům skautského hnutí
ve vztahu k obecnému chápání Junáka. Následují odkazy na zakladatele a poté opět velmi
důležitá slova vztahující se k vyššímu poslání skautingu, a sice Pravda a Láska atd. Tento
výklad lze považovat za jakýsi návod, jak se snažit chápat a přistupovat k této problematice
tak, aby byla naplňována podstata skautingu vycházející z prvotních myšlenek jeho
zakladatelů.
Jak už jsem zmínil, některé části myšlenkových základů skautingu lze vykládat různě a taky
jim přisuzovat různou důležitost. To se týká zejména skautských principů, u nichž jejich
význam záleží na schopnostech a orientaci každého z nás, a tudíž je velice těžké stanovit
jediné správné pořadí důležitosti. K tomuto může pomoci právě řazení ve Stanovách
(vycházejících ze základních dokumentů světové skautské organizace WOSM), které se opírá
o letité zkušenosti jednotlivých členů Junáka a které je právě reflektováno i v tomto
základním dokumentu českého skautingu.
„Skautské hnutí je založeno na třech základních principech:
• povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat a respektovat v životě vyšší
hodnoty než materiální;
•

povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu

s úsilím o mír, snaha o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy
a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji
společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě;
•

povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.“

Toto seřazení by se dalo nejjednodušeji představit pomocí pyramidy, přičemž na úplném
vrcholu by byla povinnost k Bohu, poté povinnost k ostatním a následně povinnost vůči sobě.
Podobně jako u Maslowovy pyramidy základních lidských potřeb, tak i v tomto případě
povinností musí být nejprve naplněna povinnost vůči sobě tzn. vzdělávání, osobní růst,
spokojenost v osobním životě, dobré lidské vztahy apod., poté povinnost vůči ostatním tzn.
skautská činnost jako taková, pomoc blízkým apod. a až poté se lze věnovat povinnosti
nejvyšší a to sice povinnosti k Bohu. Do této nejvyšší fáze se ovšem nedostane každý, což
samozřejmě automaticky neznamená nenaplňování skautské myšlenky, ale pouze ten kdo
chce a pracuje na tom.
Není žádný tajemstvím, že lidé nemající naplněnou povinnost vůči sobě či ostatním nejsou
většinou schopni nebo pouze s obtížemi uvažovat o skautské myšlence v širších souvislostech.
V tu chvíli se tito lidé dostávají do konfliktu s myšlenkami a směrem, kterým je Junák – český
skaut určován a nejsou ochotni nad nimi uvažovat natož na ně přistoupit. Je samozřejmé, že
Junák jako takový není schopen naplnit těmto lidem jejich potřeby, nicméně může jim podat
pomocnou ruku a ukázat cesty, kterými je možno jít. Toto je práce a vlastně i povinnost
současných i budoucích vedoucích, aby se snažili přistupovat ke každému individuálně a
mohli být mu průvodcem na cestě mládím, ale i v pozdějším věku. Tato úvaha však naráží na
zásadní problém současného skautského hnutí, a to sice na přeplněnost některých středisek a
zároveň neexistenci skautingu v zapadlých oblastech ČR.
„Dospělí průvodci– dospělí ve skautingu hrají roli průvodců mladého člověka,
tedy těch, kteří mu nejen ukazují cestu, ale také mu pomáhají, podporují jej
a povzbuzují; to vše s respektem k jedinečné lidské bytosti, která dříve nebo
později musí za svou cestu převzít plnou odpovědnost.“

2 O skautingu slovy jeho zakladatelů
Robert Baden Powell (dále jen B. P.), Ernest Thompson Seton (dále jen Seton), Agnes Baden
Powell, Antonín Benjamín Svojsík (dále jen Svojsík) a mnozí další v jednotlivých zemích
skautingu zaslíbení lidé mohou být považováni za zakladatele skautingu. Každý z nich vnesl
do organizace svoje myšlenky i prvky výchovy a umožnil tak skautingu stát se globálním
hnutím, které spojuje společná myšlenka o lepší svět.
Hlavním posláním skautského hnutí se tedy stalo spojovat a rozvíjet děti a mladé lidi, a to za
pomoci relativně jednoduchého prostředku, o kterém píše B. P. „Věděl jsem, že každý
pořádný chlapec, jemuž teče krev v žilách, je do dobrodružství a života pod širým nebem celý
pryč. A tak jsem napsal tuto, abych vám ukázal, jak by to šlo udělat“1. Stačilo přidat trochu
duchovní hloubky v podobě slibu a rituálů a kluci i dívky byli rázem chyceni a uchváceni.
Nebylo třeba je dlouho přesvědčovat či nutit. Po pár hrách, vyzkoušení si rozdělat oheň měli
hned jasno, že toto je to, co již delší dobu postrádali a hledali. Nic by z toho však nebylo,
nebýt obětavých vůdců, kteří se ujali těchto lidí často na úkor svého pohodlí a času, se
stejným cílem vychovat „vzorné“ občany země. S pokorou lze konstatovat, že se jim to dařilo
a daří dodnes, ačkoliv to není tolik vidět. Není výjimkou, že starostou či poslancem snažícím
se něco změnit je v dnešní době člověk, který prošel skautskou výchovou. I toto je cesta,
kterou skauting nabízí a ke které směřuje.
Svojsík ke své cestě za poznáním nového výchovného hnutí zmiňuje „Poznal jsem nejedno
pěkné zřízení toho druhu, žádné z nich však dle mého mínění nemělo vlastností, aby mohlo
býti rozšířeno na větší počet nebo dokonce na veškeru mládež“2. Měl pravdu, skutečně v té
době nebylo organizace, která by v takové míře oslovila mladé lidi a umožnila jim smysluplně
nakládat s volným časem, kterého se jim dostávalo na rozdíl od jejich otců či dědů. Postupem
času spatřily světlo světa vynálezy, které změnily podobu práce lidí, a to zejména té manuální
na poli či ve výrobě. Lidé se začali pomalu zajímat o kulturní a politické dění, chodit do
divadla, přičemž jejich ratolesti hledaly taktéž nějakou formu zábavy – a tu jim skauting
nabízel.
Jednou z mnoha vlastností dobrého skauta by měla být obětavost a snaha předávat své vědění
dál, nebýt sobecký a pomáhat slabším. Toto vystihl Seton ve svém mottu „Protože jsem
poznal trýzeň žízně, chtěl bych vyhloubit studnu, z které by mohli pít i jiní“3a zároveň k tomu
dodává „Až odhalíš vlastnosti některého stromu, smlouvu mezi včelou a květem, podstatu
některého tajemství, až poznáš, jak pozoruhodný je močál a jak milý je i malý rybníček, musíš
si to nějak zaznamenat a sdělit to některému jinému poctivému hledači, aby se ryzí zlato
neproměnilo v tvých rukou v bezcenné kamení, neboť ti, kdo získali moc, musí nést i
odpovědnost“. Jedna z velkých pravd o skautingu, totiž že se snaží vést k odpovědnosti za své
činy a k odpovědnosti za druhé. Pomáhá mu v tom právě výchovný systém skautských družin,
který pracuje s odpovědností vedoucího družiny (rádce) vůči vedoucímu oddílu a zároveň se
zapojením všech do společného úkolu.
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3 Anketa
Abych si udělal přesnější obrázek o tom, jak skutečně u nás vedoucí chápou myšlenkové
základy skautingu, udělal jsem na toto téma anketu. A rovnou musím říct, že mě samotného
překvapily některé údaje, které se v ní objevily. Rozdělil jsem jí do čtyř částí: „Něco málo o
tobě, Jak to máš ty?, Jak to máte v rámci oddílu / střediska?, Filozofický závěr“.
Na začátek jsem zjišťoval základní údaje o osobě dotazovaného, a to zejména ve vztahu
k hnutí. To znamená, že mě kromě pohlaví zajímalo věkové rozmezí, do kterého daný člověk
spadá a jakou funkci aktuálně vykonává nebo v minulosti vykonával. Celkem odpovídalo 40
osob z několika skautských středisek z celé republiky. V rámci poměru pohlaví odpovídalo
více mužů než žen (59 %), přičemž 41 % odpovědí bylo od lidí ve věku 20 – 30 let a 23,1 %
od lidí ve věku 15 – 20 let. Je samozřejmé, že tyto dvě věkové struktury jsou v Junáku nejvíce
aktivní, a proto také nejvíce odpovídaly; nelze ovšem opomenout i starší jedince, kteří
doplňují celek. Co se týče rozložení funkcí, tak nejvíce odpovědí dorazilo od vedoucích
oddílů a jejich zástupců a od rádců a podrádců družin. Opět se jedná o lidi, kteří jsou ve věku,
kdy si utváří svůj vlastní názor na dění kolem sebe, a tudíž jejich odpovědi jsou velmi cenné,
poněvadž odrážejí aktuální stav skautingu v ČR, tak jak to vidí aktivní činnovníci. Třetí
nejčastější funkcí byli právě aktivní činnovníci obecně tzn.roveři či oldskauti, kteří bývají
velmi často součástí oddílových rad či vedou roverské kmeny nebo kmeny starších.
3.1 Sekce „Jak to máš ty?“
V sekci „Jak to máš ty?“, vztahující se přímo k osobě dotazovaného, se nepotvrdila moje
domněnka o upřednostňování B. P. postojů před Setonem. Více jak polovina odpovědí byla,
že se ztotožňují s oběma. Nicméně desetina dotazovaných nevidí v postojích B. P. a Setona
žádný rozdíl, což může mít ovšem řadu důvodů.
Většina lidí četla nebo prolistovala Základy Junáctví od A. B. Svojsíka, méně jak polovina
Knihu Lesní moudrostiod E. T. Setona a třetina Skauting pro chlapce od B. P. Je zajímavé, že
více lidí četlo právě Knihu Lesní moudrosti, ačkoliv v otázce postojů (dle jednotlivých
zakladatelů) se více lidí vyslovilo pro větší ztotožnění s B.P..Jedním z důvodu může být větší
praktičnost a názornost Setona oproti B. P. v jeho knize, což ovšem nelze z této ankety vyčíst
nebo fakt, že Setonova Kniha Lesní moudrosti vyšla v českém překladu již v devadesátých
letech minulého století zatímco B. P. Skauting pro chlapce vyšel v českém znění až v roce
2014. Dotazovaní dále uváděli další knihy, které považují za důležité a které četli či
prolistovali, mezi nimiž najdeme například Listy Jurovi od V. Fanderlíka, Úsvit Junáctví od
R. Plajnera, 250 milionů skautů od Laszlo Nagye, Dva divochy a Stoupání na horu od Setona
a mnohé další. Na dotaz týkající se knih navazovala doplňující otázka, co konkrétně
dotazované zaujalo při četbě či listování knihou. Ve většině případů byla odpověď „ničeho
jsem si nevšiml či nepamatuji si“, občas se však objevila zmínka, že kniha byla pro člověka
překvapením, a to zejména ve vztahu k praktičnosti a použitelnosti při přípravě programu pro
dnešní děti.
V samostatné otázce, zdali by dotyčný použil dané knihy při přípravě programu, více jak
polovina dotázaných odpověděla kladně, vůbec nevyužít knihy dal pouze jeden člověk.
Třetina lidí se nedokázala rozhodnout, jak by knihy využila. Téměř 80 % dotazovaných se

vyjádřilo kladně v otázce, zdali je obsah těchto knih v dnešní době ještě použitelný alespoň
z části, přičemž zbylých 20 % odpovědělo, že je využitelný zcela.
Nejzajímavější částí byli odpovědi na dotaz „Proč si to myslíš?“(v tomto případě ve vztahu
k otázce použitelnosti výše zmíněných knih při přípravě programu), které byly vždy na konci
sekce. Nejčastěji se zde objevovaly odpovědi, které uznávaly použitelnost obsahu těchto knih,
avšak jen některých jejich částí, které jsou praktické a inspirativní ve vztahu k přípravě
programu. Málokdo se ztotožňoval se zastaralým chápáním skautingu, tak jak ho prezentovali
jednotliví zakladatelé a většinou odkazovali ke změně společenských poměrů dnešní doby.
Některé příspěvky zmiňují nezastupitelnou úlohu těchto publikací k správnému pochopení
příčin vzniku skautského hnutí na základě výpovědí jeho zakladatelů či lidí, kteří v té době
žili a mohli vznik skautingu zažít.
3.2 Sekce „Jak to máte v rámci oddílu / střediska?“
Neméně zajímavé byly odpovědi týkající se přístupu oddílu či střediska (dle funkce) ke
skautské ideji a historii. Otázky se vztahovaly k četnosti použití zmíněných témat během roku
a názoru na dostatečnost. Celkově se dá říci, že prostor pro daná témata se v oddílech či
střediscích vyskytuje.
Celkem 41 % respondentů se vyjádřilo, že historii či ideji se věnují jednou za ½ roku.
Otázkou je, zdali je to dost nebo málo. Každý to může vnímat různě, nicméně vždy by měl
být nadřazen zájem většiny tzn. dětí, aby měly možnost se dozvědět, o čem skauting je, co ho
formovalo a proč v něm pokračovat. 30 % dotázaných vyplnilo, že se na toto téma baví
alespoň jednou za ¼ roku, což již lze považovat za dostatečné. Minimum oddílů či středisek
má téma Idea každý měsíc, což může korespondovat s větší náročností na přípravu, potřeby
ideálnějšího prostředí a navození atmosféry.
V následující otázce se skoro 40 % lidí vyjádřilo, že časová dotace témat Idea a historie (na
základě jejich odpovědi v předchozí otázce) je dle jejich názoru nedostatečná a zároveň stejné
množství lidí vybralo možnost, že nedokážou posoudit danou situaci. Necelých 30 % se
vyjádřilo, že jim četnost daných témat v programu přijde dostatečná.
Velice zajímavé odpovědi přinesla další otázka, která se zabývala možností změny postoje do
budoucna v rámci myšlenkových základů skautingu u oslovených oddílů a středisek. 25 %
oslovených se vyjádřila, že by to možné bylo, avšak neslo by se s tím náročné přesvědčování,
což by dost pravděpodobně tyto lidi od častějšího zařazení tohoto tématu do programu
odradilo. Více jak 2/3 dotázaných však si je jisto, že na toto téma jsou schopni se bavit a
neměli by mít problém prosadit větší četnost či obměnu připravovaného programu. Zbylých
15 % respondentů si myslí, že zabývat se tímto tématem smysl nemá, a proto ho do programu
zařazují minimálně nebo vůbec.
Poslední otázka týkající se vztahu střediska / oddílu vůči myšlenkovým základům se zabývala
formami, které se používají k předání daných informací dětem. Nejčastěji se objevila výuka
hrou a teoretický výklad následované prezentací. Dost často byla zmíněna forma využití
osobního příběhu nebo příběhu pamětníka spojená s nutností navodit vhodnou atmosféru.
Objevila se i zpracování využívající zpěv, komiks.

3.3 Sekce - Filozofický závěr
První bod se dotazoval na smysl existence myšlenkových základů skautingu jako takových a
zdali má ještě význam se s nimi zabývat. Většina odpovědí vyzněla pozitivně a každá měla
své osobní sdělení, proto uvedu pár konkrétních příkladů v původním znění. Ostatní odpovědi
naleznete v příloze této práce.
•
•

•

•

„Jsou to základy, kořeny, počátek cesty a pak teprve všichni mohou pokračovat dále
podle sebe a hledat si cestu vlastní.“
„Je to něco, co nás odlišuje od jiných organizací. Je to hodnota, na které by se měl
celý skautský program stavět. Nejsme jen sportovní/výtvarný/orienťácký ...oddíl. Jsme
výchovná organizace a myslím si, že aby došlo k naplnění toho pravého smyslu, je
nutné ideový základ nevypouštět.“
„Člověk pak víc vnímá skautské společenství jako takové. Je to stejné, jako když znáš
historii svojí země. Nebo města nebo tak. Je pro Tebe jednodušší se s ním pak
ztotožnit.“
„boj dobra se zlem“

Následující dotaz byl jasný a přímý. Směřoval k otázce, zdali mají respondenti pocit, že
současný vývoj skautského hnutí u nás jde správným směrem a z jakého důvodu si toto myslí.
Necelých 90 % dotazovaných si myslí, že současný nastavený směr skautingu je správný a
jejich přesvědčení utvrzují i důvody, proč si to myslí. Nicméně některé odpovědi „ANO“ byly
na rozhraní, poněvadž zde nebyla možnost např. „SPÍŠE ANO“ či „SPÍŠE NE“. Opět jsem
vybral pár příkladů původních odpovědí (positivních i negativních), přičemž ostatní naleznete
v příloze této práce.
•
•

•

•
•
•

„Stává se moderním, a tím mu nehrozí konec a nezájem veřejnosti“
„Obecně Junák jako takový funguje podle mého názoru dobře. Tu konkrétní práci s
dětmi ale vždy vykonávají jednotliví vedoucí, a tam si netroufám hodnotit. Třeba ze
zkušenosti z vlastního střediska vím, že zrovna oblast ideje je jedna z nejpalčivějších a
je to jen o těch vedoucích. Že na táboře nikde nevisí skautské zákony, že se o tom s
dětmi nemluví...“
„Myslím, že dochází stále k většímu odklonu od původních ideálů, ale nechci nijak
paušalizovat, ten odklon je zřejmě přirozený, přeci jen nejsme rezervací ani
skanzenem a současná generace mladých chtějí od života něco jiného, také mají často
jiné hodnotové žebříčky, než měla generace naše. Jedná se o přirozený vývoj.“
„Opuštění idejí, stírání rozdílů mezi skauty a neskauty, nedostatečný prostor k
zamýšlení se nad zákony, slibem, příkazem.“
„slouží čím dál tím víc jako hlídání dětí a hodně mladých skautů nejsou motivovaný“
„Odpověď na předchozí otázku nebyla snadná. Jsou věci, ve kterých podle mě jde
skauting správným směrem (experimentální skautské stezky, ...), na druhou stranu jsou
věci, kde je směr podle mě spíše zavádějící, ne-li špatný (hry nemusí mít smysl, hlavně
když to je zábava).“

Úplně posledním bodem bylo zkusit si představit skauting bez ideálů, zákonů a slibu.
Převážily odpovědi typu, že by se nejednalo o skauting ale o kroužek, tramping, běžnou
zájmovou organizaci. Občas se objevil názor, že bez uvedených atributů by skautská činnost i
nadále fungovala, poněvadž současní vedoucí již mají tyto atributy vštípeny, nicméně

většinou je konstatováno, že je stejně lepší mít jasně stanovené základní prvky, od kterých se
dá odrazit. Pro lepší představu opět pár příkladů odpovědí, které se názorově více lišily od
většiny. Zbylé reakce naleznete v příloze této práce.
•
•

•

„Otázkou je, zda nevidím v podstatě stávající oddíl, když zákony slouží jen jako určité
berličky v krajních případech vymáhání určitého chování....“
„Pořád je to dobré. Někdo sliby a zákony potřebuje, někdo to cítí i bez toho. Jsou to
vhodná vodítka pro vedoucí, reklamní slogany pro veřejnost, ale jsou i skauti, kteří se
tím neřídí a mnoho neskautů, kteří se tím řídí, je to jako u náboženství. Někdo
potřebuje morální vedení, někdo ne, někdo se musí opírat o pravidla, jiný je má v
sobě. Pro mě je skauting oheň, přátelství a příroda.“
„Pokud by v sobě měli vedoucí ty ideály přirozeně zakořeněné, tak by to bylo asi
stejné. S jasněji formulovanými ideály je ale daleko snazší je předávat dál a můžeme
mít jistotu, že by děti ve skautu nezačaly být postupem času vedeny zásadně jiným
směrem.“

Závěrem
Na začátku této práce rozvíjím své osobní teze o úpadku Junáka – českého skauta jako
takového, o odklánění se od původních myšlenek a směřování se špatným směrem. Říká se
„není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu“ a v tomto mém případě musím konstatovat,
že toto přísloví vystihuje tuto práci více než správně.
Díky uspořádané anketě na téma chápání myšlenkových základů skautingu dnešní generací
jsem si mohl udělat alespoň částečnou představu o aktuálním stavu skautského hnutí u nás.
Musím přiznat, že jsem byl mile překvapen z odpovědí, které se v dotazníku objevovaly.
Veskrze mi rozptýlily mé mylné představy o stavu skautingu v ČR, nicméně zarezonovalo
tam jiné téma, které mě na začátku této práce vůbec nenapadlo. Tímto tématem je dilema
dnešní doby potažmo většiny mládežnických organizací, zdali dát přednost kvantitě před
kvalitou nebo naopak. Obě formy mají svá pro a proti, nicméně když jsem hlouběji přemýšlel
o této problematice, tak jsem přišel na jednu zásadní věc, která dle mého názoru ovlivňuje
naplňování podstaty skautingu.
Skoro mě to až překvapilo, když jsem zjistil, že pokud má člověk (skaut) úspěšně naplnit
všechny tři skautské principy, tak musí logicky projít všemi fázemi tzn. Povinností k sobě,
povinností k ostatním až se nakonec propracuje k povinnosti k Bohu. Skautská výchovná
metoda na snadnější naplňování této cesty myslí zejména v bodě „Dospělí průvodci“ (viz.
Kapitola 1.1), kterými jsou v tomto smyslu skautští vedoucí. Důležitým předpokladem
k úspěšnému aplikování této metody je zejména individuální přístup k jedinci, který ovšem
nelze dělat v situaci, kdy je oddíl přeplněn a má nedostatek dospělých vedoucích. Problém
s velkým počtem členů má v současné době velké počet oddílů ba i středisek, a dokonce se
tento problém začíná řešit v rámci Ustředí Junáka. Konkrétně se jedná o snahu zakládat nové
oddíly potažmo střediska v oblastech republiky, kde v současnosti žádné nejsou, a zároveň
hledat řešení, jak pomoci přeplněným oddílům / střediskům.

Osobně si myslím na základě zjištěného faktu, že by Ústředí mělo nadále pokračovat ve výše
zmíněných krocích, ale zároveň by mělo jasně do veřejného prostoru říct, jak na tom Junák –
český skaut aktuálně je, co se týče kapacit, a jaká rizika a negativa s sebou nese nabírání stále
většího počtu nových členů. Netvrdím, že by se měl vyhlásit stop stav, myslím si však, že by
se mělo více mluvit o problémech, které s sebou velký počet dětí nese a o možnostech, jak
tuto situaci řešit a jak se k ní stavět. Vše by mělo být podřízeno tomu, aby si skauting mohl
zachovat své původní myšlenky a hodnoty, které se prostřednictvím výchovné metody,
zákona a principů snaží vštípit mladým lidem – budoucí generaci naší vlasti.

Z výše uvedených zjištěných skutečností je tato práce přínosem nejen pro mě osobně, ale i pro
oddíl, který vedu. Aktuálně se nacházíme v situaci, která se nápadně podobá nastíněnému
modelu, kdy pro velký počet členů nejsem schopen věnovat se každému samostatně
v dostatečném čase, nýbrž většina programu musí být přizpůsobena většímu počtu lidí.
Dochází tak např. k dělení programu a s tím souvisejícím většímu časovému vytížení
ostatních vedoucích, kteří musí vést skupinu lidí v rámci děleného programu, zatímco kdyby

byli všichni dohromady, tak by se mohli více věnovat slabším jedincům či těm, kteří to
v danou chvíli potřebují.

Závěrem bych chtěl poděkovat Jiřímu Zajícovi – Edymu za trpělivost a podporu ve chvílích
mého tápání a zklamání sebou samým a všem skautů a skautkám, kteří se zúčastnili ankety
v rámci mé práce.

Přílohy

Odpovědi sekce Jak to máš ty? – otázka: „Jsou knihy (např. Kniha

Lesní moudrosti, Skauting pro chlapce, Základy Junáctví) v dnešní době
ještě aktuální a použitelné?“
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

„Některé principy se zachovávají dodnes“
„Některé věci se zkrátka změnily, jiné ale zůstávají stále aktuální (třeba některé myšlenky)“
„Kvůli modernizaci doby“
„Neznám, nemám čas to číst, spíše čerpám z vlastních zdrojů a nápadů, případně ze
zkušeností ostatních.“
„Principy jsou stále platné, vnější okolnosti se mění, tj. "základy" je třeba usazovat do
dnešních reálií, aby ty myšlenky pro děti bylo "dnešní" a ne "včerejší" a dovedli je lépe
uchopit a pochopit a nebyla to pro ně jen historie.“
„Protože na předchozí otázku nejde dát nevím.“
„Je mi stydno, že jsem základy junáctví nečetla. Z hlediska použitelnosti pro praktickou
přípravu programu vnímám nejlépe knihu lesní moudrosti vzhledem k praktickým ilustracím.
Základy junáctví v původní textové podobě už jsou samozřejmě hůře vstřebatelné, ale pokud
by se zachoval obsah a jen upravila forma, určitě je to něco, na čem náš český skauting stojí a
neměli bychom se od toho příliš odklánět.“
„Myšlenky v těchto knihách se snažíme držet stále aktivní, ale na druhou stranu jsou to
všechno alespoň 100 let staré knihy...“
„Protože jsou přes 100 let staré“
„Některé části jsou zastaralé“
„Moderní společnost skauting moc neuznává“
„V Základech junáctví je leccos zastaralého, ve Skautingu pro chlapce zase leccos neodpovídá
současným českým poměrům. 250 milionů skautů je použitelná skoro celá.“
„Zamýšlení nad podstatou a kořeny.“
„Přeci jen prostředí se mění, doba se mění. Ale myslím, že podstata zůstává stejná.“
„Musíme jít s dobou“
„Protože se dnešní společnost ubírá už trosku někam jinam než dřív. Děti nejsou co dřív,
minimálně co se týče nějaké motivace.“
„Doba se hnula a je těžké mladé generaci vštípit čisté skautské myšlenky.“
„Kazda dobra kniha dokáže byt vždy aktuální, zaleží jak je psaná a jak čtena.“
„Jsou věci, které by se s využitím nových technologií dali zvládnout lépe.“
„Ztotožňuji se s oběma, leč více s R.B Powellem. Byl to anglický voják a je škoda, že se dnes
nedbá tolik o disciplínu..“
„Je to zdlouhavě psané, hodila by se modernizace“
„Aktuální nejsou, jazykem a přístupem jsou velmi zastaralé, ale použitelné pořád jsou. Hlavně
právě jako historický zdroj. Například praktické informace v Základech Junáctví jsou už dnes
daleko lépe zpracované v novějších publikacích.“
„Lidské vlastnosti jsou stejné“
„Předpokládám.“
„Základy junáctví všeobecným pojetím různých disciplín, se zapojením tehdejších osob kapacit. Kniha lesní moudrosti spíše pro praktické věci - rukodělky, oheň apod.“
„Prezentují univerzální dovednosti a věčně živé myšlenky“
„Řada problematik se ani po letech nemění...“

•

•
•
•
•
•
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•
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•

„Část doporučení či námětů počítá se skutečnostmi, které platily v minulosti, ale dnes již ne.
Některé ale jdou použít v plné či mírně upravené formě. (Např. orlí pero za překonávání
zlozvyků za ta léta nic neztratilo.)“
„Pouze ideály trvají, skautská praxe se posunula“
„Je to 100 let staré, nejde to vzít en bloc a hned aplikovat - je třeba se na ně podívat optikou
doby“
„Obsahují myšlenkové základy, na kterých skauting stále stojí“
„Stačí náměty přizpůsobit či upravit a použít“
„Nemůžu posoudit“
„Jejich základní myšlenky jsou nadčasové“
„Protože se mění doba“
„viz co mě překvapilo“
„Některé myšlenky byly "dobové", ale spousta věcí jen nadčasových a strašně důležitých.“
„Leckteré dnešní publikace ze Základu junáctví dodnes čerpají, nicméně řada informací je v
dnešní době nepoužitelná (resp. je nahradily nové informace a postupy atd.).“

Odpovědi sekce Filozofický závěr – otázka: „Proč je podle tebe důležité

se myšlenkovými základy skautingu zabývat?“
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„Jsme členy této organizace, která je na něčem založena“
„Aby sme nezapomněli, protože některé myšlenky jsou stále aktuální.“
„Jsou to základy, kořeny, počátek cesty a pak teprve všichni mohou pokračovat dále podle
sebe a hledat si cestu vlastní.“
„Předáváme tím dál poselství, být lepším člověkem a uvědomit si, co má v životě skutečnou
cenu. U menších dětí to ale lze spíše jen okrajově, rozeznat co je dobré a co je špatné, později
ve starších oddílech už se jistě s myšlenkovými základy skautingu dá pracovat mnohem lépe.“
„Je to jeden z pilířů, na kterých skauting, jako mezinárodní hnutí stojí.“
„Nevím, možná proto, aby se dala zvážit jejich aplikace do současnosti“
„Je to něco, co nás odlišuje od jiných organizací. Je to hodnota, na které by se měl celý
skautský program stavět. Nejsme jen sportovní/výtvarný/orienťácký ...oddíl. Jsme výchovná
organizace a myslím si, že aby došlo k naplnění toho pravého smyslu, je nutné ideový základ
nevypouštět.“
„Je dobré znát podstatu hnutí, jehož jsme členy“
„Je to to, co nás liší od obyčejného kroužku.“
„Pomáhají nám určovat směr“
„Jsme taky skauti, díky těm před námi, riskovali kvůli tomu...“
„Myšlenkové základy jsou důležité pro osobní život skautů i jejich výchovné působení. Jelikož
se svět kolem nás rychle mění, je třeba na to hledat stále nové a přiměřené odpovědi z pozice
skautingu.“
„Udržení ideji“
„Člověk pak víc vnímá skautské společenství jako takové. Je to stejné jako když znáš historii
svojí země. Nebo města nebo tak. Je pro Tebe jednodušší se s ním pak ztotožnit.“
„Pro vlastní rozvoj.“
„Abychom všichni věděli proč to děláme, ale dělali to třeba i lepe.“
„Je to styl života, pro který jsem se dobrovolně rozhodl, stejně jako tisíce jiných a je dobré
vědět na jakých základech stojí.“
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„Je dobře jít s dobou a modernizovat skauting, ale právě myšlenkové základy dělají skauting
skautingem a členy silnějšími osobnostmi.“
„Abychom věděli proč jsme právě skauty a ne třeba...“
„Je to dost podstatná část skautingu.“
„Abychom nezapomněli, proč do Junáka chodíme.“
„Na těch to stojí.“
„Je dobré přemýšlet nad vlastními hodnotami a ujasňovat si je. Základy skautingu poskytují
skvělou inspiraci.“
„Boj dobra se zlem.“
„Abychom znali organizaci, do které patříme. Abychom měli kam směřovat ve svém jednání,
uvědomovali si v čem se snažit. Nutí nás o tom přemýšlet nad světem a nad tím, jak se chovat.
Pomáhá nám to vést složitější úvahy.“
„Je to identifikace našeho společenství.“
„Je důležité neopouštět historickou linii skautingu a jeho poselství.“
„Tato složka z mého pohledu je důležitá a vymezuje nás vůči jiným dětským organizacím...
Dále pak spojuje lidi stejnou myšlenkou :-)“
„Protože skauting není jenom soubor běhacích her v lese, ale nese s sebou i určitou
myšlenku.“
„Skauting má své ideály, kvůli kterým vznikl a existuje. Jeho posláním je změnit svět k lepšímu
a MZS nám říkají jak. MZS také určují co je a co už není skauting. Jsou definicí naší skautské
identity. MZS jsou průvodcem na naší skautské cestě duchovního růstu. Říkají nám na co se
zaměřit a co je důležité.“
„Je to základ z čeho vycházíme a na čem by mělo celé hnutí a veškerý program stát (resp. se z
něj odvíjet).“
„Je to to, co děla skauting věcí na celý život, to, co jej odlišuje od jiných organizací.“
„Bez nich se nejedná o SKAUTING.“
„Je to základ, celková podstata skautingu, davaji skautingu hlubsi smysl“
„Protože jinak to už nebude skauting, ale nějaká volnočasová aktivita.“
„Málo se rozebírají skautské principy“
„Je to to, na čem jako skauti stavíme. A i když to dětem neříkáme, je to pro nás cíl - to jací
chceme, aby byli (aby se jimi řídili).“
„Bez nich není skauting skautingem. 2. MZ jsou jedna z cest vedoucích k užitečnějšímu
(lepšímu) životu.“
„Stejně tak jako by se člověk měl zabývat duchovním světem, filozofií apod. - i skaut by se měl
zajímat myšlenkovými základy skautingu.“

Odpovědi sekce Filozofický závěr – otázka: „Proč si myslíš, že skauting

v současné době směřuje správným / špatným směrem?“
•
•
•
•

„Stává se moderním, a tím mu nehrozí konec a nezájem veřejnosti.“
„Spíš než myslím doufám.“
„Hodně se v mém okolí ustoupilo od základů“
„Pro menší děti je potřeba je nejprve nějak zaujmout. Vlčatům a světluškám je nějaký Seton a
Svojsík putna a neměli bychom je unudit dlouhými teoriemi, po kterém by mohly spíše
odcházet z oddílu. Teprve později, až si budou uvědomovat hlubší podstatu skautingu, s
každým dalším rokem života, už můžeme s nimi pronikat společně do tajů a hlubin skautingu,
protože se o něj začnou i oni sami zajímat a začnou skautské filozofii více věřit.“
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„Do určité míry jsem toho součástí (jako profík) a špatně by se pracovalo na věci, pokud by se
(dle mého přesvědčení) ubírala špatným směrem. Ale vážně :-) - přijde mi OK, že se snažíme
držet krok s okolním děním, pedagogickými trendy atp. (byť to - i s ohledem na
vnitroskautskou demokracii - trochu dře a jde pomalu. Nijak to ale neznamená, že se potlačují
základy - spíš se snažíme (podle mě) hledat cestu, jak je lépe podat a předat současné
generaci kluků a holek. A ne vždycky nám to jde a ne vždycky to umíme.“
„Není tu položka nevím.“
„Obecně Junák jako takový funguje podle mého názoru dobře. Tu konkrétní práci s dětmi ale
vždy vykonávají jednotliví vedoucí, a tam si netroufám hodnotit. Třeba ze zkušenosti z
vlastního střediska vím, že zrovna oblast ideji je jedna z nejpalčivějších a je to jen o těch
vedoucích. Že na táboře nikde nevisí skautské zákony, že se o tom s dětmi nemluví...“
„Drží se původních myšlenek, ale zároveň přijímá a využívá nové technologie“
„Zejména revamp odborek je krok správným směrem“
„Nevím“
„Začínáme si všímat těchto tradic...“
„Vyjadřuji se jen k situaci českého skautingu (o zahraničním toho vím moc málo). Náš
skauting má solidní základní dokumenty (Stanovy, Vizi, Strategii), dobrý výchovně vzdělávací
systém pro děti, mládež i dospělé; zlepšující se věkový profil vedoucích. Začíná být brán za
důležitého partnera ve výchovných otázkách a zlepšuje se jeho postavení ve společnosti (u
rodičů a částečně i u dětí).“
„Opuštění idejí, stírání rozdílů mezi skauty a neskauty, nedostatečný prostor k zamýšlení se
nad zákony, slibem, příkazem.“
„Počet dětí v oddílech je toho důkazem. A zas tak silné populační ročníky nejsou.“
„Jak kdy, těžko posoudit.“
„Bylo těžké odpovědět na předchozí otázku. Junák jde s dobou, což je duležité. To co bylo
před sto lety není dnes reálné. Ale možná se tím začal ubírat trochu někam jinam. Například
nove skautské odborky - třeba Smartphonista.....“
„Myslím, že dochází stále k většímu odklonu od původních ideálů, ale nechci nijak
paušalizovat, ten odklon je zřejmě přirozený, přeci jen nejsme rezervací ani skanzenem a
současná generace mladých chtějí od života něco jiného, také mají často jiné hodnotové
žebříčky, než měla generace naše. Jedná se o přirozený vývoj.“
„Začínáme být více 'moderní' jdeme s dobou, tak dokážeme rozvíjet nejen typicky skautské
dovednosti, ale právě i ty osobní hodnoty.“
„No chybí mi odpověď ano ale... nebo spise ano. Mam určité výhrady, ale to je na dýl.
Rámcově ano.“
„Jasně jsou nějaké výjimky, které by nemusely být ale na druhou stranu organizace se
rozrůstá a to je dobře.“
„Přes různé změny názvů, výrazů a snížení disciplíny se základní hodnoty zachovaly. Mohlo
by to být lepší, ale co není, může být.“
„Slouží čím dál tím víc jako hlídání dětí a hodně mladých skautů nejsou motivovaný.“
„Nedá se to říct obecně. Směřuje spoustou směrů. V některých oblastech se mi ten směr líbí
jako například publikování skautských metodik. V jiných směrech se mi ten směr nelíbí
(motivace vedoucích penězi, používání státních dotací).“
„Učí děti přemýšlet,argumentovat a jednat samostatně a v družině.“
„Nedokážu posoudit, zdali Skauting obecně někam směřuje.... Je to asi hodně široká otázka.
Vidím snahu zlepšovat všechno možné, a to mi přijde správné.“
„Tady ti chybí také odpovědi Spíše ano, Spíše ne, Nevím. Já bych volil Spíše ano. Proč? Třeba
zrovna proto, že se někdo tímto tématem zabývá.“
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„Mám ten pocit“
„Záměry lidí, kteří jej utváří jsou veskrze dobré...“
„Přijde mi, že přepracovávání stezek, navazující programy i náplň časopisů pro děti se snaží
zpřístupnit skautskou myšlenku i těm mladším. A přimět je o skautingu myslet i jindy, než
jednou týdně na schůzce, či výpravě.“
„Jsem optimista.“
„Přes ty všechny drobnosti se kterými nesouhlasím jde Junák jako organizace nahoru po
stránce kvalitativní i kvantitativní.“
„Odpověď na předchozí otázku nebyla snadná. Jsou věci, ve kterých podle mě jde skauting
správným směrem (experimentální skautské stezky, ...), na druhou stranu jsou věci, kde je směr
podle mě spíše zavádějící, ne-li špatný (hry nemusí mít smysl, hlavně když to je zábava).“
„Je to pochopitelně diskutabilní, ale statistika je jasná = přibývá členů v mladších věkových
kategoriích.“
„Myslím si, že spíše ano, ale je třeba klást důraz na skautskou ideu, vychovu dalších nástupců
v oddílech.“
„Protože potkávám skautské vedoucí, kteří jsou správně ve skautu ukotvení, jsou v mnohém
vzorem ostatním a tedy se o budoucnost skautu nebojím.“
„Učí mládež k sobě statečnosti.“
„Kdybych si to nemyslel, asi bych zde nebyl, byl bych sám proti sobě. Myšlenky jsou správné,
záleží, jak s nimi naložíme a jak je předáme dalším.“
„Ano, protože chce být aktuální. Na druhou stranu mi vadí odklon od MZ a od přírody.“
„Říkám ano, protože bych tomu rád věřil a při spoustě příležitostí mám možnost se o tom
přesvědčit. Bohužel zažil jsem a zažívám i takové situace, při kterých si tím nejsem úplně jistý.
Je to dost černobílé... ostatně, záleží na lidech.“

Odpovědi sekce Filozofický závěr – otázka: „Zkus si představit skauting

bez ideálů, zákona a slibu?“
•
•
•
•
•
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„Nic“
„Kroužek jako každý jiný, jen hraní her a občas naučení se něčeho nového.“
„Bandu dětí toulajících se bez zájmu lesy a sedících s telefony ve stanech.“
„Obyčejnou neziskovku zabývající se volnočasovými aktivitami pro děti. Zkrátka jenom takové
hraní bez řádné výchovy k lepším zítřkům.“
„Nevidím skauting :-(
„Nadšené lidi, kteří svůj čas obětují pro druhé.“
„Jakýkoliv jiný volnočasový kroužek, jako je sportovní/výtvarný či jiný oddíl.“
„Turistický kroužek bez toho všeho nahoře, nebyla by to světová organizace a nebylo by lidí,
kteří na celém světě žijí podle stejného slibu...“
„Au. Vidím bandu hyperaktivních dětí, se kterou občas chodíme do přírody.“
„Turistický klub“
„Jen další volnočasovou aktivitu.“
„Turistický kroužek“
„Otázkou je, zda nevidím v podstatě stávající oddíl, když zákony slouží jen jako určité berličky
v krajních případech vymáhání určitého chování....“
„Úplně klasickou dětskou organizace bez nějakého většího přesahu.“
„Rozpadlou organizaci“
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„Vidím zájmový kroužek, něco jako fotbal, jen se tam nehoníme za jednou věcí, ale poměrně
za širokou škálou věcí. A nechápeme proč. Díky ideálům, zákonu a slibu se zocelujeme na duši
a chápeme co znamená bud připraven. Což bez těchto věcí úplně tak nejde...“
„Asi by to nebyl skauting, ale sdružení lidí jenž by k sobě vázaly jiné společné myšlenky, a
pravidla na kterých by se společenství zakládalo. Ostatně každý spolek má někajou historii a
kořeny na základy na kterých staví. Zažil jsem to sám v TOMu před transformací do
skautingu. Jde o to, že skauting je ucelená idea, která se dá nazvat i životním stylem. Skautské
ideály mají tu výhodu, že hluboce přesahují do našich životů.“
„Jen obyčejný zájmový kroužek, kam se děti 2 roky chodí pobavit,pak odejdou někam
jinam,nic je tam nedrží,moc si toho neodnášejí.“
„Porad je to dobré. Někdo slib a zákon potřebuje, někdo to cítí i bez toho. Jsou to vhodná
vodítka pro vedoucí, reklamní slogany pro veřejnost, ale jsou i skauti, kteří se tím neřídí a
mnoho neskautů, kteří se tím řídí, je to jako u náboženství. Někdo potřebuje morální vedení
někdo ne, někdo se musí opírat o pravidla, jiný je má v sobe. Pro mě je skauting oheň,
přátelství a příroda.“
„Jakýkoliv srovnatelný kroužek - pionýr, fotbal, sokol....“
„Současného Pionýra nebo nějakou lesní školku pro starší děti.“
„Nic. Rozhodně ne Skauting.“
„Bez zákonů a slibu by bylo věnovat se ideje těžší, jsou to podle mě nástroje. Bez ideálů si to
představit nedovedu, leda bez společných ideálů a pak by ty ideály byly asi rozmanitější
napříč oddíly. Ale ani teď nejsou naštěstí úplně jednoznačné.“
„Tramping“
„Pokud by v sobě měli vedoucí ty ideály přirozeně zakořeněné, tak by to bylo asi stejné. S
jasněji formulovanými ideály je ale daleko snazší je předávat dál a můžeme mít jistotu, že by
děti ve skautu začali být postupem času vedeny zásadně jiným směrem.“
„Vidím rozpad střediska na turistický kroužek, síťování v klubovně, možná sportovní klub.“
„Skupinu lidí bez jakéhokoliv propojení.“
„Organizaci pro organizování volného času dětí, bez hlubšího přínosu.“
„Zmatek“
„To rozhodně není skauting“
„Děcko oblečený jako blbec, pod vedením blbce oblečeného jako děcko. :) Ne, to by prostě
nebyl skauting, ale jen banda lidí snažících se vyplnit volný čas.“
„Něco, co možná dá dětem schopnosti přežít v přírodě a možná něco navíc, ale rozhodně už to
není skauting.“
„To by nebyl skauting, ale běžná volnočasová aktivita.“
„To není skauting“
„Neškodný zájmový kroužek“
„Vandráky“
„Nechci nijak urazit turisty, ale KČT. Děti co chodí na výlety něco se učí a hrají si.
,,Zaplácnutí času".“
„Obyčejný kroužek pro děti a dospělé.“
„Sdružení mladých lidí, kteří se bezcílně společně organizují ve volném čase. "Technický
skauting".“

