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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Bakalářská práce se zabývá faktory, které ovlivňují rodiče při výběru volnočasových aktivit 
předškolních dětí. Téma je vhodně zvolené, v dnešní době velmi aktuální a zasluhuje si 
pozornost. Vědecký problém a z něj vyplývající cíle práce jsou formulovány jasně a 
srozumitelně, poměr teoretické a praktické části práce je vyvážený, struktura celé práce je 
přehledná. 

 
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 

literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
V teoretické části jsou uvedeny pojmy spojené s rodičovstvím a hlavně úlohou rodičů v oblasti 
trávení volného času, zabývá se pojmem volného času a možnostmi jeho naplňování a trávení 
Využité informační zdroje, ať již knižní či internetové, plně korespondují se zaměřením práce a 
jsou správně citovány či parafrázovány. Jediné co postrádám je práce se zahraničními zdroji a 
literaturou, ale s ohledem na to, že celá práce je zaměřena na tuzemské prostředí nepovažuji 
to za zásadní nedostatek. 

 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Byly formulovány vědecké otázky, všechny odpovídají zaměření práce, jejich formulace je 
logická. Autorka uvádí teoretická východiska, na jejichž základě hypotézy takto formulovala. 

              
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Autorka využila ve své práci jako hlavní metodu dotazníkové šetření a jako doplňující metodu 
polostrukturovaný rozhovor. Konstrukce otázek v dotazníku i sestavení rozhovoru jsou 
s ohledem na cíl práce sestaveny vhodně a jejich formulace je srozumitelná. 

 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 

tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Veškeré zjištěné údaje jsou zpracovány do přehledných tabulek a grafů a vhodně 
okomentovány. V diskusi jsou rozebrány a shrnuty výsledky, které jsou vyhodnoceny a velmi 
jasně interpretovány. Autorka v diskusi srovnává své výsledky s jinými autory, nad svými 
výsledky se zamýšlí a hledá pro ně interpretaci. Diskuse je zpracována správně, nicméně 
s ohledem na množství zjištěných fakt je příliš stručná, některá velmi zajímavá zjištění by 
zasluhovala více pozornosti.   

 
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a 

hypotézy), přínos a využití výsledků. 
V závěru je přehledně shrnutý záměr i výsledky celé práce. Autorka zmiňuje možný význam 
výzkumu „návrhu, jak tuto problematiku pozitivně ovlivnit… , aby rodiče se svými dětmi 
společně absolvovali pestrou škálu různorodých činností a díky zpětné vazbě od dítěte uměli 
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vybrat tu nejvhodnější“, ale konkrétní návrh v tomto postrádám.   
 
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení 

norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Práce je zpracována přehledně, dodržuje normy i rozsah práce. Vyjadřování a formulace 
myšlenek autorky je na velmi dobré úrovni. Kapitoly jsou sestaveny logicky, členěny jasně a 
přehledně. Autorka zpracováním teoretické části své práce prokázala schopnost kvalitní práce 
s odbornou literaturou.   

 
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 

informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Způsobem zpracování bakalářské práce prokázala autorka orientaci v problematice a 
schopnost přiměřeně kvalitně pracovat s odbornou literaturou a interpretovat získané 
výsledky, čímž prokázala schopnost samostatně vědecky pracovat. 

 
 

Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  
 
Jak konkrétně by bylo možné působit na rodiče, aby spolu se svými dětmi absolvovali škálu 

různorodých činností, která by jim pak pomohla při výběru volnočasových aktivit? 
 
Mohl nějak získané výsledky ovlivnit způsob sběru dat? 
 
Datum:                     Podpis: 


