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1' CIL PRACE: Cílem práce je představit organizaci Knoflík a JugendbildungsstátteWaldmiinchen, jejich
činnost' spolupráci a výzlam pro region' Cíle se podařilo částečnědosáinout, chybí však kontext i foÍmální
předpoklady'

2' oBsAHovÉ ZPR.ACoVÁNÍ:

Je chvályhodné' že v obsahu převažuje autolova vlastní práce. Jeho postřehy, pozorováni i provedená anketa
jsou sice velmi zajímavé,ale jsou pouze postaveny vedle sebe bez sjednocujícíhokomentáře a bez kontextu'
Jistý rozpor vnímáme takémezi vymezenim cíle, mezi názvem a obsahem, zatímco v názlu je uvedeno, že se
problematika bude týkat Ceské republiky a nikde v práci není téma zúženo,autor se zab;fr'á výhradně
západočeskýmregionem' To je samozřejmě logické, ale mělo by to být jasně a zřete1něuvedeno' Kapitola 2
organizace pro mJádežv západních cechach (stejnéjako pak podkapitola 6.4 Konkurence sdruženíKnoflík)
mají nedostatečný
Tozsah.
organizace a její činnost tak byla sice představena, ale nebyl prezentován její ýznam pro legion, stát a
přeshraničníspolupráci v objektivnícbsouvislostech.
3. FoRMÁLNÍ ÚPR-{VA;
Velkou slabinou předloženébakalářské práce je jazykový projev' Nejenže text není stylově čistý (souvisí to
s obsahovou stránkou)' autoÍsi jen těžko udržujenutný odstup a zachovává věcnost, objewjí se zde i chyby,
které zastírajísrozumitelnost. Jedná se předevšímo užívánísloves v chybném qÍznamu (např' Vermieten - s'
26). K dalšímnedostatkůmjazykovým patři nesprávnéužíváníčlenůurčitýcha neurěitých (i v naprostojasných
případech(příklademje hned s' 1 text úvodu)nebo slovesných vazeb (např' s. 28) čiinfinitilu s za a další.
Chápeme a oceňujeme,žeautor vycházel ze svézkušenosti,přestoje všakv bakalářsképráci nutnékonftontovat
své poznatky a Vlastní\|Ízk:umse sekundámí liteIatulou a prameny' Velmi skomný seznam literatury (s' 35),
naprosto chybějícíodkazy čipoznámky pod ěarou ce1oupráci výrazně znehodnocují.
Vzlrledem k ce1éřadě jazykových nedostathi a nepřesností a k chybějícímupoznámkovémuaparátu a odkazům
na literaturu se hůřepřehlednéčleněnípÍáce(kapitoly nezačinajína nových stránkách)jeví jako nepodstatné'
Ctenář by uvítal takébohatšíobrazoý mateliál (vzhledem k tématu)_ např' formou příloh'
4' STRUČNÝ KoMENTÁŘ
HoDNoTITELE:
V předloženébakalářské práci je zřetelné velké zaujetí pro téma a silná angažovanostautora. Tu je třeba
jednoznačně ocenit. Bohužel se zde autor ner,ryhnulnebezpeči přrlišne subjektivity' Ctenář je svédkem
plezentace zajimavých individuálních postřehů,kterévšak nejsou zakotveny v širšímkontextu a vůbec nejsou
konftontovány s poznatky ze sekundární literatury' v této souvislosti práce lakazuje zásadní ťormální
nedostatky,k nimž přistupuje i nízká úroveňjazykového projelu.

5. oTÁZKY A PŘIPoMÍNKYDoPoRUČgNÉ
r si'IŽŠÍMU
VYSVĚTLENÍPŘr osrworĚ

6ednaažtři):

a) Liší se podle vašeho nazoru spolupráce v oblasti mimoškolního vzdělávání mezi Německem (eho
jednotlivými spolkovými zeměmi) a Ceskem (eho kaji) na celostátní úrovnia na úrovníchregionů?Jak?
b) ZhodnoťtestručněvýznamorganizaceKnoflík ajejí pozici v regionu'
6' NAVRHoVANÁ
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