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Autorka předkládá bakalářskou práci o rozsahu 51 číslovaných stran. 

Práce je výborně graficky zvládnuta, gramatická úroveň je dobrá (škoda neopravených hrubých chyb 

v samotném závěru – „Aby si rodiče byly vědomy …“ – s. 48), stylistická forma je rovněž uspokojivá, 

citace jsou uváděny dle normy a smysluplně (otázkou je správnost označení přímé a nepřímé citace – 

na s. 3, 24, 25 se nacházejí slova o klidu, pravidelné životosprávě a souladu, přičemž jednou se jedná o 

přímou citaci – pozn. č. 41 – a dvakrát toto není označeno jako přímá citace). 

Na začátku práce chybí bibliografická citace a klíčová slova. 

 

V Úvodu autorka formuluje jasně cíl práce: „…shrnout poznatky o volném čase předškolních dětí … 

Vytvořit přehled výchovných činitelů, kteří na předškoláky v jejich volném čase působí. Vyzdvihnout 

hru, která je hlavním tématem vývojového období předškoláků.“ (s. 8). Popsány jsou rovněž metody 

práce a základní literatura, která byla použita. 

První kapitola je věnována základním pojmům pro téma předkládané bakalářské práce (volný čas, 

pedagogika volného času, výchova a volný čas, předškolák). 

Druhá kapitola popisuje vývojové charakteristiky dítěte předškolního věku. 

Třetí kapitola se zastavuje nad výchovnými činiteli ve volném čase předškoláků, tedy zejména nad 

rodinou a předškolními zařízeními, ale též nad médii.  

Čtvrtá kapitola je zaměřena na hru jako podstatný prvek v životě předškoláka. Zde mohla autorka 

využít i řadu jiných teoretických prací o hře. 

V kratším závěru je poukázáno na splnění cíle práce a krátce je naznačeno, jak by bylo možné na práci 

navázat.  

 

K diskuzi: 

Jaké další druhy (dělení) her se uvádějí v literatuře (např. také ve zmiňované publikaci Pelcové)? 

 

 

 

 

Předložená bakalářská práce splňuje nároky na daný typ vědeckého pojednání. 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Navrhované hodnocení: vzhledem k tomu, že v práci se využívá menší počet zdrojů (například 

k samotnému tématu výchova, hra), a chybí hlubší kritická reflexe: D. 
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