Hodnocení vedoucího bakalářské práce
Lucie Ratajové „Posouzení realizace letního tábora inspirovaného vzděláváním v přírodě“
Autorka předložila zajímavou studii o možné podpoře Lesních mateřských škol
organizováním různých typů táborů.
Text je zpracován na velmi dobré formální i obsahové úrovni. Vyskytuje se zde minimální
počet překlepů, formulačních nedostatků či nepřesností v citacích.
Měl bych však k obhajobě několik připomínek na které by autorka měla kvalifikovaně
odpovědět.
Při analýze prostudované literatury se zdá, že autorka čerpala více ze zahraničních zdrojů než
z domácích. Zřetelné je to především při charakteristice fyzického rozvoje dětí. Mohla by
autorka některé české zdroje doplnit?
Dále je třeba ujasnit si rozdíly mezi učením, vzděláváním a výchovou, zvláště je třeba mít na
zřeteli, že anglický termín „education“ lze překládat jako vzdělání, vzdělávání, výchova ev. i
pedagogika. Z tohoto hlediska opět prohlédnout a osvětlit text na str. 9.
Je třeba vysvětlit, proč je zde citováno Ministry of Education Sweden. Na str. 11 chybí zřejmě
slovo děti… Na str. 27 je překlep pozitivní ..
Teoretická část je poměrně dobře zpracována, ale prospělo by závěrečné shrnutí toho k čemu
se došlo a jak to ovlivnilo cíle práce.
Autorka by měla také doplnit typ práce – Ratajová 2012? Uvítal bych uvedení zdrojů pro
zdůvodnění smíšeného výzkumu viz. str 18.
Není zcela zřejmé kolik rodičů bylo osloveno a jak byli vybráni. Nakolik to charakterizuje
situace ve městě Strakonice ? (str. 23). V tab. týkající se investicí do tábora by bylo třeba
dodat počet dní.
V diskusi bych uvítal kritické ohlédnutí, jak studie charakterizuje celkovou situaci ve městě.
Do jaké míry lze závěry vztahovat k celku?
Bakalářská práce je zaměřena na řešení praktického problému, který se týká většího počtu
míst a vztahuje se k dalšímu možnému rozvoji Lesních mateřských školek v ČR. Celý
problém by zasluhoval hlubší pozornost ze strany státních institucí a samozřejmě i další hlubší
analýzu.
Lucie Ratajová prokázala schopnost samostatně analyzovat odborný problém. Má dobrý
přehled o zdrojích informací a dovede zpracovat bakalářskou práci na velmi dobré formální i
obsahové úrovni.
Doporučuji k obhajobě.
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