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Zajímavá práce s jasně vymezeným cílem, který byl v podstatě splněn. Do jisté míry mohl být cíl
definován o něco úžeji. Např. by stačila i první část cíle („zjistit důvody, které vedly rodiče k přihlášení
svého dítěte na tuto aktivitu, a její vymezení...“), k níž by se možná otázky vůči rodičům daly zaměřit
více do hloubky, abychom se dozvěděli víc než jen „protože dítě chtělo“. Na druhou stranu takto jsou
získané odpovědi o něco povrchnější, ale zase o to širší.
Pokud jde o originalitu, z práce přímo čiší praktické zaměření autorky, její zkušenosti a hluboký vztah
k vykonávané činnosti. Z tohoto hlediska na mě (na základě mých vlastních zkušeností) práce také
působí tak, že psaní teoretických prací zřejmě nebude autorčinou nejoblíbenější a nejčastější činností,
čemuž odpovídají některé drobné nedostatky, na druhou stranu oceňuji velkou snahu dát práci i
přesto ucelený a formální rámec.
Pokud jde o ony drobné nedostatky: teoretická část je poněkud nesourodá, jedno téma se rychle
mění v druhé a čtenář si musí souvislosti někdy domýšlet sám. Na druhou stranu oceňuji poctivou
práci s literaturou, jejíž seznam je na bakalářskou práci poměrně dlouhý a která obsahuje i
cizojazyčné zdroje.
Kromě toho má práce na dnešní průměr velmi slušnou jazykovou úroveň.
Práce musela být poměrně časově náročná, na kvalitativní výzkum je vzorek poměrně veliký a
zpracování kazuistik bylo jistě velmi pracné. Tabulky s výsledky by se daly uspořádat o něco
přehledněji. V závěrečné části bych možná ocenila promyšlenější odpovědi než jen shrnutí výsledků
analýzy – hledání více odpovědí, hlubší zamyšlení nad jejich důvody... Třeba se práce stane dobrou
základnou pro hlubší a propracovanější práci diplomovou.
Struktura a rozsah práce jsou v pořádku.
Z výše popsaných důvodů navrhuji hodnotit „velmi dobře“.

