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Studentka se ve své bakalářské práci zabývá tématem dětí a dětské práce
v jižní Indii. V teoretické části studentka popisuje témata, dětská práce a
její úskalí a důsledky, mezinárodní úmluva a stručná historie za zákaz
dětské práce. Dále jsou popsány základní informace o Indii a indický
vzdělávací systém. V praktické části bakalářské práce se studentka zabývá
zmapováním nejhorších forem dětské práce v jižní Indii a zmapováním
dvou mezinárodních organizací, které se také problematikou dětské
práce zabývají.
Práci hodnotím: volba tématu aktuální pro danou oblast. Cíl práce
vhodně zvolen, který byl naplněn. Práce s literaturou, bylo použito
dostupných pramenů – studentka používala dostupné internetové zdroje
a zdroje z různých organizací, které působí v Indii. Studentka ve své práci
uvádí vlastní názory, argumentačně podpořené. Bakalářská práce je
studentkou sepsána na základě vlastních zkušeností z praxe a
v jednotlivých kapitolách se také opírá o své zkušenosti a argumenty což
velice kladně hodnotím. Formální stránku bakalářské práce hodnotím
výborně. Jazyková stránka – stylistiku i gramatiku hodnotím výborně.
Bakalářskou práci lze uplatnit v praxi (pro neziskové organizace, občanská
sdružení atd. působící v jižní Indii). Bakalářská práce je vhodná i pro
publikování, např. pro mediální potřebu Občanského sdružení Bindu,
které studentka na základě svých absolvovaných cest do Indie,
v listopadu 2010 založila.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 1.
Otázky vedoucího práce:
1) Jaké je vzdělání pro život v Indii nejlepší a nedůležitější?
2) Jak by se mělo podle Vás vzdělání v Indii rozvíjet? Je lepší rozvíjet
indický způsob vzdělávání a obohacovat ho o nové prvky či postupy nebo
inkorporovat modely přenesené ze zahraničí?
3) Co je podle Vás největší překážkou rychlejšího rozvoje v Indii? Je to jen
otázka financí?
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