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Cvičení rodičů s dětmi má v českých zemích již hlubokou tradici. Snaha o zmapování
současného stavu těchto cvičení a jeho v určitém regionu může jistě přispět k přehledu o
aktuální situaci v této oblasti.
Struktura diplomové práce je založena na kombinaci teorie s jednoduchým
dotazníkovým výzkumem. Zastoupení obou částí je vyvážené. Teoretická část shrnuje fakta
týkající se tématu. Autorka zde objasňuje základní pojmy, se kterými pak pracuje i ve
výzkumné části. Jednotlivé pojmy jsou nahlíženy z různých hledisek s přesnou citací zdrojů.
Výzkumná část je postavena především na dotaznících a jejich vyhodnocování. Dále
autorka podpořila svůj výzkum přímým pozorováním a strukturovanými rozhovory. Všechny
zmíněné metody jsou zde stručně popsány včetně jejich aplikace.
Autorka jasně stanovuje cíl práce a dílčí cíle. Před formulací hypotéz postrádám snahu
o formulaci problému, tedy konkrétních vědeckých otázek, které z tohoto cíle vyplývají.
Hypotézy jsou formulovány jednoduše a jasně.
Interpretace a analýza výsledků je opět jasně a přehledně zpracována. Pouze u
zkoumaných souborů S1 – S4 by bylo dobré doplnit lokaci, ve které se nacházejí (podobně
jako uvádí u dotazníkového šetření týkajícího se rodičů). Lokace může být důležitá vzhledem
k rozsáhlosti a různosti specifik středočeského kraje. Rovněž uvedení, zda se jedná spíše o
venkovské nebo městské lokality, což mohlo ovlivnit některé aspekty výzkumu.
V závěru se autorka jasně vyjadřuje ke splnění cílů a ověřování stanovených hypotéz.
Kapitola Diskuse je kvalitně zpracovaná, rovněž tak Závěry.
Práci doporučuji k obhajobě.
Klasifikace:
Otázky k obhajobě:
1) Proč si myslíte, že jsou záklony a kroužení hlavou pro děti „nebezpečné“? (příloha č.6)
2) V teoretické části je zmíněna důležitost aktivit v přírodě. Ve výzkumu se tyto aktivity
nevyskytují (až na jedno foto). Znamená to, že jste na ně při výzkumu nenarazila nebo jste je
záměrně do výzkumu nezařadila?
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