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Téma zvolené autorkou, mravní usuzování dětí staršího školního věku, a zejména vytyčené 
cíle (studovat, jak se toto mravní usuzování děje), se zdá být zajímavou sondou do života dětí. 
Kterou autorka navíc pojala velmi pečlivě, jak se ukazuji při jejím popisu pozorování 
ve skautském oddílu, kde výzkum provedla.
Své úvahy vhodně zasazuje do stručně, leč výstižně vytyčeného teoretického rámce, 
ke kterému se v závěru své práce vrací. Bohužel, přes veškerou popsanou snahu, zcela 
neporozuměla rámci skautského oddílu a myšlenkovým základům, na kterých stojí jeho 
činnost. (To se vztahuje zejména k porozumění skautskému zákonu- např. tvrzení o možnosti 
jeho modifikace– s. 15, jeho postavení v rámci skautské výchovné metody – s. 19 nebo 
obecně vnímání skautského zákona jako imperativu, kterým však tak úplně není).
Na teoretickou část navazuje diplomatka částí empirickou, pro kterou sesbírala obrovské 
množství dat včetně zachycení průběhu velmi zajímavé aktivity, jejíž realizaci by ve svém 
oddílu jistě ocenila řada vedoucích. S daty získanými prostřednictvím „13. mezinárodní 
vědecké konference o skautingu“ autorka intenzivně pracuje, nahlíží na ně z různých úhlů 
pohledu, interpretuje, kategorizuje dvojím způsobem. Práci s daty směřuje ke zmapování 
vytyčených cílů, jejichž dosažení pak reflektuje také v diskuzi a závěru.
Autorka však sesbírala řadu dat, která v empirické části nevyužila a jejichž využití by mohlo 
být velmi zajímavé. Ačkoliv na druhou stranu, vzhledem k rozsahu bakalářské práce, se tentýž 
krok zdá být užitečný, protože při jejich využití v plné šíři by se jejich analýza mohla snadno 
stát plytkou.
Po formální stránce autorka splnila náležitosti bakalářské práce (ve smyslu rozsahu a zařazení 
povinných součástí práce). Struktura textu (zejména ve chvíli, kdy autorka přistoupila 
k analýze dat) v některých pasážích není příliš zřetelná a čtenář pak přemýšlí o tom, ve které 
fázi popisů a úvah autorka vlastně je. Jisté zmatenosti občas dopomůže také gramatická 
a stylistická práce autorky, která se místy zdá být neobratnou.
V závěrečných částech bakalářské práce (zejména v kapitolách „problematika myšlenkové 
práce“ a „problematika sociální interakce“) je text psát spíše heslovitě, telegraficky, přestože 
se vztahuje k autorčiným vytyčeným cílům. Rozvedení těchto částí by bylo jistě značným 
obohacením textu.

Celkově práci hodnotím jako velmi zajímavou a inspirující. Oceňuji to, jakou energii autorka 
vložila do pozorování ve skautském oddílu, do rozhovorů s vedoucími, do vytváření vlastního 
programu i do snahy porozumět fungování skautského hnutí, zejména jeho myšlenkových 
základů. Protože to vůbec není snadné. Leč porozumění myšlenkovým základům vnímám 
pro provedení interpretace dat z mezinárodní vědecké konference o skautingu jako velmi 
důležité. Současně bych se přimlouvala o rozvedení závěrečných kapitol. Z těchto důvodů 
navrhuji autorce hodnocení: velmi dobře.
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