POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
Studijní program:

Regionální rozvoj

Ústav:

Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů

Autor práce:

Bc. Michal Bařina

Název práce:
in the nature" Erasmus +

Environmentální osvěta na příkladu projektu "Happiness

Vedoucí práce:

prof. Ing. Ilja vyskot, CSc.

HODNOCENÍ PRÁCE: (vždy uveďte slovní komentář)
1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Zadání diplomové práce je v celém rozsahu splněno. V širokém spektru je
představena strategie a systém grantové a projektové problematiky v oblasti
edukace mladé generace. Je podrobně přiblížen a zdokumentován úspěšný
projekt autora. Dílo má originální charakter, protože je praktickým výsledkem
vysoce kvalifikované práce studenta-diplomanta na mezinárodní úrovni.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Charakter diplomové práce neumožňoval užití obvyklého rozsahu literárních
podkladů. Aktuální grantová problematika je uváděna či publikována dominantně
v internetových zdrojích, výzvách, předpisech, pokynech apod. Autor tyto zdroje
plně využil, je zřejmé, že jeho přehled v dané problematice je rozsáhlý.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE:
Obsahově je diplomová práce na velmi fundované úrovni. Autor přibližuje celý
rozsah problematiky grantů a projektů v oblasti mladé generace a jejího
vzdělávání i osobnostní podpory. Představuje vlastní angažovanost institucí Brno
for you, v jejím úspěšném konání i v kritickém hodnocení . Logicky a "step by
step" prezentuje vlastní plně realizovaný projekt , včetně jeho geneze,
přípravných fází, tangované dokumentace, výsledků a evaluace.
4. PŘÍNOS PRO PRAXI, ORIGINALITA:
Diplomová práce je svým způsobem originální příkladovou metodikou pro
praktické aplikace v grantové problematice. Je výborným návodem pro grantové a
projektové uchazeče. Doporučuji vydání diplomové práce jako pomůcku pro
posluchače FRRMS.
5. PŘIMĚŘENOST ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ:
Vše podstatné je již v posudku uvedeno.

6. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Formální úroveň práce je dobrá. Diplomant se jen nevyhnul nekterým textovým
neobratnostem, ( rod, tvar, časy ) , které však nejsou zásadního charakteru.
7. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM:
Spolupráce s vedoucím byla na potřebné úrovni.

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
- Jaká je očekávaná budoucnost " Brno for you" ?
- Má Erasmus + proponované formy pokračování ?
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