HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
autorky Kateřiny Hrbkové
vypracované na téma „Práva a potřeby dětí mladšího školního věku“
Téma diplomové práci je vysoce aktuální neboť se sběr dat odehrává v době
prudkých společenských změn, rozvoje nových technologií, které mají za cíl
výraznou změnu životního stylu celé populace. Z tohoto důvodu je zájem autorky o
naplňování základních potřeb dětí, které jsou vlastně vyjádřeny v Úmluvě o právech
dítěte s cílem vytvořit předpoklad pro zdravý a harmonický vývoj dětí, který je
z dlouhodobé perspektivy nejvyšším kapitálem nejen jedince, ale celé společnosti.
Cílem diplomové práce příspěvek k popisu způsobu trávení volného času dětí
mladšího školního věku, jehož kvalita vypovídá o naplňování základních potřeb dětí a
tím de facto i o respektování práva dítěte na odpočinek a volný čas, péči a zájem
rodičů, vzdělávání a vývoj dítěte, ale především o respektování naplňování
nejlepšího zájmu dítěte.
Autorka v úvodu práce prezentuje podrobné informace o vývoji dítěte, základních
potřebách a volném času. Vhodně formuluje tři hypotézy pro výzkumnou část
diplomové práce. Metodou práce je dotazník, který vyplňovalo 100 žáků jedné
karlovarské základní školy.
Dnes se součástí většiny výzkumů stává odpověď na otázku „kolik času děti
denně tráví společně s rodiči“ a překvapuje, že dokonce celá jedna třetina mladších
školáků uvedla, že by s rodiči chtěla trávit více času, což potvrzuje konstatování
skutečnosti, že 7 z 10 mladších dětí denně hovoří s rodiči. To je jeden ze zásadních
rozdílů oproti pohledu na klasickou rodinu ještě v první polovině minulého století.
Změnu trávení voleného času prezentuje autorka na času tráveného u PC a sportu.a
Přestože se jedná o malý soubor, skutečnost, že jde o výsledky z provinčního města,
jednoznačně podtrhují význam zjištěného.
V diskuzi autorka polemizuje nad svými hypotézami a v závěru formuluje
doporučení, která na různých úrovních mohou sehrát významnou preventivní roli.
Diplomová práce má 17 literárních zdrojů.
Diplomová práce po formální stránce splňuje všechny požadavky, autorka
v příloze diplomové práce uvádí tabulky a grafy prezentující výsledky studie.
Diplomová práce má 33 stran textu.
Diplomovou práci hodnotím výborně a doporučuji k přijetí.
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