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Předložená práce má 60 stran textu. Soupis bibliografických citací je 
poměrně obsáhlý, čítá 48 položek, z toho 3 cizojazyčné. 

Autorka si pro svoji práci vybrala téma, které - pokud se nemýlím - nebylo 
dosud v pracích našich absolventů zpracováno. V tomto smyslu jde o téma 
originální. Jeho výběr je ovšem logický, autorka je členkou Junáka - svazu 
skautů a skautek ČRjiž čtrnáct let. 

První dvě kapitoly mají popisně informační charakter, zabývají se 
vzděláváním dospělých v neziskovém sektoru a základními informacemi o 
organizaci Junák - svaz skautů a skautek v ČR. Vlastnímu tématu je věnována 
kapitola třetí, která zabírá zhruba polovinu celé práce. Struktura práce je 
vyhovující. V první kapitole přiřadila autorka dva příklady vzdělávacích 
systémů v nestátních ziskových organizacích, které jsou sice možná až příliš 
stručné, ale kapitolu oživují. Na začátku práce je uveden seznam dvaceti (!) 
zkratek, které autorka užívá především ve třetí kapitole. Jejich frekvence je zde 
tak častá, že bez seznamu by byl text téměř nečitelný. I tak musí čtenář do 
tohoto seznamu častěji nahlížet. Obsah kapitoly však jiné řešení neumožňuje. 
Autorka neváhá nahlížet na reálnou situaci vzdělávání dospělých ve skautingu 
i kriticky, dovede formulovat vlastní názory, případně návrhy na řešenÍ. 

V ážnější kritickou připomínku mám ke třetí kapitole: 
Na str.30 popisuje autorka organizační strukturu Junáka. Uvádí však pouze 
nejvyšší orgány. Uvítal bych na tomto místě popis celé organizační struktury, 
poněvadž některé součásti jsou dále v textu sice uváděny (střediska, oddíly, 
družiny, roveři apod.), ale nikoliv jako systémová součást struktury organizace. 
Orientace v textu je tak pro méně zasvěceného čtenáře obtížná Potom mohou 
vznikat takové otázky, jako např. kdo je to činovník? 

Po formální stránce je práce solidní. Lze evidovat pouze dvě méně podstatné 
gramatické chyby, tři překlepy a několik málo formulačních neobratnostÍ. 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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