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Téma: SPOLEČNÉ AKTIVITY RODIČŮ S DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Výběr tématu volila autorka se záměrem zamyslet se nad problematikou společných aktivit
rodičů s dětmi předškolního věku. Rozsah práce vyhovuje stanoveným požadavkům. Práce je
tradičním způsobem členěna na část teoretickou a část praktickou. Cílem bakalářské práce
bylo zjistit kolik volného času věnují rodiče dětem předškolního věku a jakým způsobem ho
společně tráví a následně připravit projekt pro rodiče a děti, který nabízí možnosti využití
společného času.
V teoretické části se zaměřuje na charakteristiku rodiny především v současné „uspěchané
době", kdy rodiče mají na děti stále méně času. Drobným nedostatkem této části je určitá
roztříštěnost textu, autorka občas odbíhá od hlavního tématu (např. v kapitole č. 2 Osobnost
rodičů vyjmenovává rodičovské výchovné styly bez vazby ke sledovanému problému
volnočasových aktivit rodin)., čímž je narušena logická struktura textu. Pozitivem práce je
prezentace výzkumu volného času s dětmi, kde autorka prokázala schopnost analyzovat a
porovnat zjištěné informace.
V praktické části autorka využila v rámci pedagogické diagnostiky metodu rozhovoru a
dotazníku. Na základě získaných informací o využití volného času v rodinách následně
připravila projekt. Po metodologické stránce je akční výzkum prezentován i realizován bez
vážnějších připomínek. Informace o neúplných rodinách je vhodné si ověřit a ne prezentovat
odhad učitelek (s. 44)
Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky, doporučuji, aby se stala předmětem
obhajoby. Autorce doporučuji reagovat na předchozí připomínky a odpovědět na následující
otázky:
1. Vysvětlete Váš prezentovaný názor na sledování televize „Došla jsem к názoru, že
není nutné se televize obávat, ale je nutné naučit se jí ovládat dřív, než ona začne
ovládat nás a s námi i naše děti... " (s. 12)
2. Je v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání řešena problematika spolupráce
mateřské školy a rodiny? Pokud ano, tak jak?
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