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Abstrakt:  

Koubová, Nora. Dětský koutek na Filozofické fakultě UK v Praze. Praha: Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy, 2014. Počet stran 79. Diplomová práce.  

Předkládaná diplomová práce „Dětský koutek na Filozofické fakultě UK v Praze“ se zabývá 

uvedením „Svépomocného modelu dětského koutku“, jako aktuálního společenského tématu 

a slaďování profesního a osobního života.  

Práce se v první části zabývá teoretickou rovinou diskutované problematiky, obsahuje přehled 

a základní výklad legislativního rámce, popisuje systém péče o děti předškolního věku a pohlíží 

na systém této péče na univerzitách. Dotýká se také společenské odpovědnosti firem a současné 

situace a praxe v České republice. v druhé části se pak práce pomocí uskutečněného projektu 

„svépomocného modelu fungování dětského koutku“ pokouší najít řešení pro rodiče, kteří 

oscilují mezi osobním a profesním životem, a nechtějí se jednoho vzdát pro druhé. Dále se práce 

zabývá praktickými požadavky a návrhy uživatelů, kteří službu dětského koutku potřebují. 

V této části práce vychází z poznatků získaných z vedení fungujícího dětského koutku na FF UK 

v Praze. 

Práce si klade za cíl nalézt fungující model péče o děti předškolního věku na FF UK v Praze, 

který bude splňovat potřeby a požadavky uživatelů, a tím pomoci zaměstnancům i studentům 

fakulty najít rovnováhu mezi osobním a profesním životem. Je zaměřena na zmapování 

samotných oblastí slaďování a také na legislativní možnosti uvedení možné služby rodičům. 

Na počátku empirické části je usilováno o zavedení praktického fungujícího modelu 

svépomocného dětského koutku. Předmětem výzkumu jsou především poznatky, které by se 

mohly stát východiskem pro další, i jiné, než svépomocné fungování. Jako nejvhodnější se pro 

dosažení stanoveného cíle jevilo použití metody analýzy a dotazování. Data mapující provoz 

dětského koutku byla podrobena sekundární analýze, v další části výzkumného šetření byli 

prostřednictvím dotazníku osloveni uživatelé koutku. Byli vyzváni, aby se vyjádřili 

k realizovanému a diplomní prací zkoumanému systému, a tím vyjádřili svůj pohled na jeho 

další možné fungování. 
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