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    Autorka řešila problém na 63 stranách (plus 11 stran příloh) s využitím 38 
zdrojů uvedených v seznamu literatury. Struktura práce je klasická. 
    Cílem práce (s.8) je zmapovat představy dětí předškolního věku o pohybu a 
zdravém životním stylu a to, jak se orientují v oblasti pohybu, výživy, zdravého 
životního prostředí a jak tyto představy ovlivňuje rodina. Tento cíl je rozveden 
do dvou hlavních problémových otázek (s.8) – jedna je orientována na děti, 
druhá na jejich rodiče. Na tyto hypotézy (s.34) organicky navazují dvě hlavní 
hypotézy, z nichž první je dále členěna na tři hypotézy dílčí, z jejichž verifikace 
pak bude vycházet závěr o jejím přijetí či nepřijetí.
    V teoretické části autorka na 23 stranách se zabývá vymezením pojmů, 
charakteristikou dítěte předškolního věku, otázkami zdravého životního stylu, 
možnostmi mateřských škol a jejich Rámcovými vzdělávacími programy, rolí 
rodiny atd. (viz kap. Psychosociální složky životního stylu, viz s.22-32).  
s příslušnými odkazy ke zdrojům informací. 
     Hypotézy (s.34 – viz výše) pak autorka testuje třemi dobře zvolenými 
metodami (s.35) – dotazníky pro rodiče, pracovními listy pro děti a 
strukturovaným interview s dětmi. Je třeba ocenit využití tří provázaných metod 
zkoumání, i pečlivost a promyšlenost pracovních listů, které autorka sama 
vypracovala, i následného interview a jeho záznamu (vše viz Přílohy).
    Ve výzkumné části autorka specifikuje výzkumný vzorek i popis výzkumu 
(s.36-37) a přehledně a pečlivě zpracovává výsledky v grafech a zároveň je 
dílčím způsobem interpretuje. V kap. Diskuse (s.57) výsledky podrobněji 
rozebírá, hodnotí pozitiva užitých výzkumných metod a vyvozuje závěry. Zde 
poněkud postrádám srovnání s výsledky některých již realizovaných prací na 
dané téma. Seznámila se autorka s nějakou?
    V Závěrech (s.59) se autorka vyjadřuje k přijetí či nepřijetí jednotlivých 
hypotéz a formuluje celkové závěry v podobě poznatků, k nimž výzkum dospěl. 
Možná by bylo vhodné tyto poznatky (s.60) též přehledně strukturovat do 
číslovaných výroků.
    Celkově považuji práci za velmi zdařilou a oceňuji pečlivost i evidentní 
osobní zaujetí autorky pro daný problém. Neshledal jsem v ní žádné závažnější 
nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě.
    Otázky: 1) V čem vidíte výhody a úskalí použitých metod pro výzkum dětí?
                  2) Jaké jsou možnosti mateřské školy v rámci daného problému?
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