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Bakalářská práce není autorčinou prvotinou, nýbrž navazuje na diplomovou práci Studie
proveditelnosti lesní mateřské školy realizovanou na Fakultě sociálních věd, v níž autorka
odhalila možné problémy, se kterými se může tento typ školy potýkat. Cílem práce tak bylo
posoudit, zda bude možné v místě lesní mateřské školy realizovat doprovodné programy,
které by zajistily její finanční stabilitu, a zda by o ně mezi rodiči a dětmi vůbec byl zájem.
Téma práce je zajímavé, v dnešní době vysoce aktuální a i vzhledem k jeho detailnímu
zpracování může být velkým přínosem pro praxi.
Z formálního hlediska je práce zpracována velmi dobře, až na drobné překlepy a několik
interpunkčních nedostatků, bez zásadních gramatických či stylistických chyb. Autorka občas
nadužívá zájmena – „sníží se nám hladina stresových hormonů, zlepší se nám schopnost se
koncentrovat…“ (str. 11). V nepřímé citaci Robertsona (2008) na straně 11 chybí sloveso,
věta nedává smysl. Pozor na překlepy v dotaznících, které jsou předkládány respondentům.
Autorka uvádí dostatečný počet prostudovaných prací, velká část z nich je napsána v
angličtině. V úvodu se obvykle necitují a nerozebírají díla jiných autorů, naopak zde chybí
stručné stanovení cílů práce, pracovních hypotéz či seznámení se strukturou práce. Tečka se
píše až za citací.
Teoretická část práce je vedena velmi dobře, jen zde postrádám bližší seznámení s konceptem
lesních mateřských škol, vzhledem k tomu, že tento pojem patří mezi klíčová slova a provází
celou práci.
Odkazy na kapitoly v textu je třeba uvádět i s jejich čísly – např. viz kapitola 4.5 Finanční
analýza.
V kapitole 2 Cíle a úkoly práce chybí vymezení úkolů. Body, které zde autorka uvádí jako
vedlejší cíle, jsou právě úkoly práce. V diskusi postrádám konfrontaci dosažených výsledků
se současným stavem poznání.

Oceňuji důkladné promyšlení práce, její podrobnost a detailní zpracování, uvědomování si
případných rizik řešeného problému a navržení možných řešení. Je vidět, že autorka již má
s touto problematikou zkušenosti.
I přes uvedené nedostatky považuji práci za vysoce kvalitní a zdařilou. Studentka je způsobilá
samostatného řešení odborných problémů, předložená bakalářská práce obsahuje všechny
náležitosti, které má práce daného typu mít.

Doporučuji práci k obhajobě.

Otázky k obhajobě:
V textu uvádíte, že rozhodnutí o podmínkách provozu LMŠ padne do konce roku 2012. Máte
přehled, jestli padlo a jaké?
Jakou roli budou mít na táboře rodiče, pokud se jej s předškolními dětmi zúčastní? Počítá se
s financováním jejich pobytu?
Jaká je situace s LMŠ v Jihočeském kraji?

V Praze dne 14. 1. 2013

Mgr. Lucie Kalkusová

