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Posudek

   Bakalářská práce je napsána v rozsahu 50 stran odborného textu. Obsahuje anotaci 
v českém a anglickém jazyce, 2 strany příloh, seznam grafů a zkratek. Literatura, ze které 
studentka vycházela při zpracování bakalářské práce, obsahuje 16 publikací a 2 internetové 
zdroje.

Volba tématu
   Životní styl je problematikou, které je poslední dobou věnována nemalá pozornost. 
Většinou se však věnuje životnímu stylu od období adolescence po stáří. Nevhodný životní 
styl se stává problémem nejen zdravotním, ale i rodinným, sociálním i ekonomickým.   
Zvolené téma bakalářské práce, zabývající se životním stylem dětí předškolního věku, je tedy 
nejen aktuální, ale i velmi potřebné vzhledem k věku dětí.
   Práce má teoreticko-empirický charakter. Zvolené téma a způsob zpracování plně odpovídá 
požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
     
Teoretická část
     Teoretická část práce je vhodným způsobem členěna a obsahuje všechny složky životního 
stylu odpovídající dětem předškolního věku (výživu, pohybovou aktivitu, dodržování 
hygienických návyků, závislostní chování a volnočasové aktivity). Velmi pozitivně hodnotím 
kapitolu, která se zabývá rolí rodiny v utváření životního stylu dítěte. V této kapitole se 
autorka práce zaměřuje na čtyři funkce rodiny, které jsou nepostradatelné pro utváření 
vhodného životního stylu dítěte. Teoretická část práce vykazuje schopnost autorky pracovat 
s literaturou a ostatními informačními zdroji.
     V citacích se místy objevují určité nepřesnosti, které však zásadním způsobem nesnižují 
kvalitu práce (str. 12, 13). 



Empirická část
     Empirická část obsahuje veškeré náležitosti, potřebné k zjištění životního stylu 
předškolních dětí, což bylo cílem práce. Vhodným způsobem je zvolen hlavní cíl, cíle dílčí i 
stanoveny hypotézy. Jako metody bylo zvoleno dotazníkové šetření, které bylo určeno 
rodičům dětí. Vzhledem k možnosti zkreslení informací o životním stylu svých dětí, měly být 
původně informace z dotazníku rozšířeny informacemi od dětí. Tyto informace chtěla autorka 
zjistit formou řízeného rozhovoru s dětmi. Rodiči nebylo umožněno tyto informace od dětí 
získat, a proto autorka nemohla porovnat informace rodičů s informacemi dětí, což měla 
původně v plánu. 
  Výzkum byl realizován ve dvou mateřských školách s celkovým počtem 292 dětí. Dotazník 
byl distribuován 81 rodičům. Z celkového počtu dětí se tedy nejedná o reprezentativní vzorek. 
Pro zobecnění výsledků výzkumu by tedy bylo zapotřebí většího počtu respondentů. Přesto 
výsledky ukazují na určité neuspokojivé výsledky. Např. 52 % dětí tráví víc než hodinu denně 
sledováním televize nebo u počítače, 42 % dětí jednou týdně navštěvuje fast foody, přičemž 
26 % více než dvakrát. 
  Závěr empirické části je věnován diskusi a doporučení pro praxi. V diskusi autorka 

polemizuje nad výsledky výzkumu. Doporučení pro praxi je inspirativní nejen pro rodiče, ale i 
pro pedagogy dětí předškolní výchovy.
     
Přílohy 
     Práce obsahuje dvě strany příloh, které jsou věnovány dotazníku, který působí hezkým 
estetickým dojmem. 

Formální zpracování práce
     Stylistická úroveň práce je plně vyhovující, práce odpovídá normám, zákonným 
ustanovením a předpisům platným pro psaní závěrečných prací. Grafy jsou velmi přehledné a 
vhodně uspořádané. Jen u grafu č. 13 se objevuje nesrovnalost v názvu grafu s tím, co 
popisuje. Citace v seznamu literatury neodpovídá platné normě.

Celkové hodnocení práce 
     Bakalářská práce pojednává o životním stylu dětí předškolního věku. Zaměřuje se na 
oblast výživy, pohybové aktivity, dodržování hygienických návyků, závislostní chování a 
volnočasové aktivity. Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Uvedené 
nepřesnosti, které jsou uvedeny v posudku práce, však zásadním způsobem nesnižují její 
kvalitu.

Doporučení k obhajobě

     Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Práci klasifikuji stupněm velmi dobře

Otázky a připomínky k obhajobě práce 
1) Co se domníváte, že bylo příčinou nesouhlasu rodičů s uskutečněním rozhovoru s jejich 
dětmi?
     

V Praze, 5. ledna 2012                                                  Mgr. Miluše Kulhavá

                                                                                                       




