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1. Na s. 35 uvádíte návrh propojení výuky s psychomotorickými hrami i v rámci jiných 
předmětů, než je tělesná výchova. Uveďte, prosím, příklad.
2. Co by napomohlo tomu, aby rodiče trávili s dětmi ve všedních dnech více času než 
pedagogové? 
3. Jak by podle Vás vypadala ideální družina vzhledem k Vámi  zkoumané problematice?

Autorka zvolila pro svoji Bakalářskou práci aktuální a důležité téma, které se týká zdravého 
stylu žáků ve škole a rodině. Předložená, logicky uspořádaná a po grafické stránce přehledná práce 
si klade za cíl zmapovat životní styl žáka a porozumět tak více problematice zdravého životního stylu 
v této vývojové fázi.  Práce je rozdělená na teoretickou a empirickou část.

Teoretická část  vychází  logicky z vyvození  základních pojmů a charakteristik  jednotlivých 
složek zdravého životního stylu. Zahrnuje tato témata: Zdraví a zdravý životní styl, Žák mladšího 
školního věku a Vliv školy a rodiny na zdraví životní styl  žáků. Obsah i cíl práce zcela korespondují 
s tématem. 

Cílem empirické části bylo zjistit metodou kvalitativního výzkumu jak se daří škole i rodině 
vést žáky ke zdravému životnímu stylu. Autorka zvolila postup patřící do oblasti zakotvené teorie - 
techniku  otevřeného  kódování.  Výzkumnou  zprávu  vytvořila  pomocí  techniky  otevřených  karet, 
metodu výzkumu tvořil polostrukturovaný rozhovor. Tyto rozhovory byly následně interpretovány ve 
vztahu k cíli výzkumu. Výzkumným vzorkem bylo 5 žáků z 1. -  4.třídy.  

Oceňuji celkovou originalitu a autorčino zaujetí tématem. Cenná je kapitola   6.6, ve které 
na základě výsledků výzkumu autorka vyvozuje doporučení pro zlepšení zdravého stylu žáků.
   

Nedostatky předložené práce spatřuji v oblasti zacházení s odbornou literaturou a prameny 
a  v oblasti  jazykového vyjadřování  zejména v teoretické části  práce – nedodržování  pravopisné 
normy, stylistická pochybení, hovorové výrazy, překlepy. 

V oblasti zacházení s odbornou literaturou a prameny:
- autoři Řezáč a Adamcová, uvedení v BP, chybí v závěrečném seznamu, autoři Kalman, Hendl, 
uvedení v seznamu, nejsou uvedeni v textu BP, s.15 chybí odkaz Lalonde, s. 17 - odkaz obsahuje 
jen rok a stranu – bez jména, citáty uvedeny na začátku výroku – s. 27 „Abychom (Křivohlavý, 2001, 
s. 134) se mohli po psychické...“), dále s. 23, s. 31, s. 35,
- odkazy v textu i v závěrečném seznamu literatury nejsou uvedeny jednotně ( s. 27, s.31, s. 32) 

           V oblasti jazykového vyjadřování:
- nedodržování pravopisné normy - s. 30, s. 49, interpunkce, s. 62 „děti uvedli“.
-  stylistická  pochybení  -  s.  30  „Pokud  se v  rodině  běžně  používají  slova,  která  se  ve  školním 
prostředí považují za nevhodná, může být žák ze strany školy konfrontován.“, dále s. 34, s. 36, s. 38 
„...škola má na výživě žáka vliv...“, s. 57- „... z médií respondent tráví nejvíce času...“.
- hovorové výrazy - s.35 – „dodělávání“, „přetahování výuky“, „do pár dní se skazí“.
- překlepy - s. 43, s. 47 “...v klidné prostředí“,  s. 48 – velká písmena u subkategorií Pohyb, Média 

V Obsahu chybí označení Teoretická část.


