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Posudek 
 
Volba tématu 
     Autorka si pro svou závěrečnou práci vybrala aktuální téma. Problematikou životního 

stylu dětí a mládeže se sice zabývá řada prací, ale specifické zaměření na předškolní věk 

chybí. Zvolený přístup k zadanému tématu a postup řešení odpovídá bakalářské práci. 

 
Teoretická část 
     Předložená bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. V úvodu práce autorka 

zdůvodňuje volbu tématu, podrobně popisuje obsah jednotlivých kapitol teoretické části. 

Postrádám ale formulaci hlavního cíle celé práce (nejen empirické části). 

     Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce. 

     Studentka prokázala schopnost práce s literárními prameny a dalšími informačními zdroji. 

Dokáže postihnout souvislosti a vyvodit vlastní závěry. Většinou využívá nejnovější 

informační zdroje. Pokud je pramen starší, vysvětluje, proč je použitý (viz poznámky 
38, 39, 40 

pod čarou
 
v seznamu literatury). Poznámka 

40
 neodpovídá skutečnosti, uvedený pramen byl 

opět vydán o devět let později jako 5. vydání publikace. Dále vytýkám různý způsob citací a 

nerespektování pravidel pravopisu při psaní na počítači. To vše zbytečně snižuje kvalitu 

seznamu literatury i přehlednost citovaných zdrojů pod čarou. 

     V teoretické části bych chtěla vyzdvihnout výběr jednotlivých součástí životního stylu, na 

které se studentka, vzhledem k věku sledované skupiny, zaměřila.  

 
Empirická část 
     V empirické části práce jsou jasně formulované cíle i hypotézy výzkumu. Metoda 

dotazníku je vhodně zvolená. Vzhledem k tomu, že studentka nemohla realizovat řízený 

rozhovor s dětmi (původně plánovanou druhou metodu výzkumného šetření), bylo by vhodné 

rozšířit počet respondentů. 

     Získaný vzorek sice není reprezentativní, přesto jsou některé výsledky zarážející. Je 

všeobecně známo, že děti tráví mnoho hodin u počítačů a televize, ale zjištění, že v tomto 

věku více než 
1
/3 dětí ze sledovaného vzorku věnuje této činnosti 1-2 hodiny a 15 % dokonce 



více než 2 hodiny času denně, je alarmující. Stejně tak působí fakt, že více než čtvrtina rodičů 

přiznává návštěvu fast foodu s dětmi 2 a vícekrát za týden, 42 % dotázaných 1 x týdně.  
     Diskuse je na velmi dobré úrovni. Autorka se věnuje nejvýraznějším výsledkům šetření a 

prokazuje schopnost vlastní interpretace výsledků. 

      Cíle práce byly splněny. 

 
Přílohy  
     Práce obsahuje 1 přílohu (dotazník), která je perfektně graficky zpracována. 

 
Formální zpracování práce 
     Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných 

prací. Je na velmi dobré stylistické úrovni. Gramatickou stránku práce nemohu objektivně 

posoudit, protože je psána ve slovenském jazyce. Po formální stránce, s výjimkou již výše 

uvedených poznámek k citacím a seznamu literatury, nemám připomínky. Grafy jsou velmi 

přehledné. Doporučuji opravit údaje na s. 51. Název grafu neodpovídá otázce, respondenti 

nehodnotili pobyt dětí v zakouřeném prostředí. Stejně tak je vhodné opravit název grafu č. 13 

v „seznamu grafů“. 

 
 
Celkové hodnocení práce  
     Předložená bakalářská práce zpracovává aktuální téma. Autorka sleduje životní styl dětí 

předškolního věku, tedy období, kdy je dítě snadno pozitivně i negativně ovlivnitelné. 

Výsledky šetření ukazují, kterým směrem je nutné zaměřit pozornost při edukaci nejen dětí, 

ale i rodičů. Opatření pro praxi, která v práci uvádí, jsou realizovatelná. Předložená práce 

splňuje požadavky, které jsou na ni kladeny.  
 
Doporučení k obhajobě 
     Uvedené připomínky k předložené bakalářské práci nejsou zásadní, a proto doporučuji, aby 

se práce stala předmětem obhajoby. 

 
 
Práci klasifikuji stupněm   velmi dobře   
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce  
1) V teoretické části rozpracováváte 5 součástí životního stylu předškolních dětí. Proč jste  

      v empirické části nepracovala s „hygienickými návyky“? 

2) Zúčastňují se mateřské školy, ve kterých probíhalo Vaše šetření, některého z projektů, který  

     je zaměřený na výchovu ke zdravému životnímu stylu? 

3) Jak si představujete realizaci svých doporučení v praxi? 
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