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Posudek 
 
Volba tématu 
Téma práce lze považovat za aktuální, neboť dochází v této oblasti ke změnám.  
Věnovat pozornost nabízené péči o děti do tří let není sice extrémně originální zato 
potřebné.  
 
Teoretická část 
Struktura práce je dobrá, členění textu srozumitelné. 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce. 
Studentka uvádí, že čerpala z více než 40 pramenů, ale citačních odkazu v textu by mohlo být 
více. Citace jsou uváděny v odpovídající formě. 
Jazyková úroveň práce splňuje očekávané požadavky. 
Teoretická část je na 32 stránkách z celkových 76. 
Dvě třetiny teoretické části se věnují obecným otázkám tohoto věkového období a jedna 
třetina konkrétním možnostem péče. V závěru je krátké srovnání se zahraničím. 
 
Empirická část 
Cílem práce bylo zjistit úroveň znalostí respondentů o formách denní péče, jaký je 
preferovaný způsob péče a stav spokojenosti s nabízenými možnostmi 
Cílem je získat ryze praktické informace. 



V práci je použitá metoda dotazníku v elektronické podobě. Dotazník má 21 otázek. 
Zvolená metoda je vhodná vzhledem k cíli práce. 
Postrádám kapitolu, která by se podrobněji věnovala výběru a struktuře respondentů.   
Dosažené výsledky jsou přehledně prezentovány pomocí 19 grafů a 19 tabulek.  
Diskuze nad výsledky se z části přesunula do oblasti písemných popisů tabulek a grafů. 
Cíle, tak jak si je studentka stanovila, jsou splněny. 
V závěru bych očekávala kreativnější přístup, co se týká návrhů pro praxi…  
Vlastní přínos k řešené problematice je tedy spíše malý. 
 
Význam práce pro teorii: Práce se může stát vhodným studijním materiálem pro ostatní 
studenty. 
 
Přílohy  
Práce neobsahuje přílohy. 
 
Formální zpracování práce: 
Práce vykazuje drobné formální nedostatky. 
 
 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci 
 
Doporučuji k obhajobě 
 
 
Práci klasifikuji stupněm velmi dobře 
 
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce: 
Zapojila byste se, Vy sama, např. do formy péče nazvané Sousedská výpomoc? 
Očekávala jste větší rozdíl mezi výsledky skupinami rodičů a bezdětných respondentů? 
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