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Autorka zvolila za téma své diplomové práce problematiku vy-
užití volného času žáků 1. stupně základní školy ve třech různých 
lokalitách (velkoměsto, maloměsto, venkov). Jedná se o téma 
v současnosti zvláště aktuální, jak je zřejmé z jevů naší součas-
né společnosti (např. zvyšující se kriminalita mládeže, stále se 
snižující věk mladistvých delikventů a pod.). 

Vlastní text práce autorka rozdělila na dvě základní části. 
V části teoretické, zpracované na základě studia četné odborné 
literatury, rozebírá různá pojetí volného času a hlavní faktory 
ovlivňující volný čas. Dále se soustředila na charakteristiku 
školských zařízení pro zájmové vzdělávání a specializovaných ins-
titucí pro zájmovou činnost dětí a mládeže. Tuto část uzavírá 
analýzou činností v době mimo vyučování. 

Autorka v této části prokázala schopnost pracovat smysluplné 
s četnou odbornou literaturou a internetem, analyzovat odborné 
informace a vybírat, třídit a následně je uplatnit způsobem, kte-
rý tvoří hodnotné východisko pro vlastní část praktickou. 

Ze zpracování praktické části (vlastní průzkum) je zřejmé, 
že autorka postupovala promyšleně, systematicky a se značnými ča-
sovými nároky. Je však škoda, že závěry tohoto náročného průzkumu 
nepůsobí dostatečně důrazně. 

Vlastní rozsah práce splňuje požadavky kladené na diplomovou 
práci. Jazyková, stylistická a zejména grafická úroveň práce je 
na velmi dobré úrovni. 



Autorka splnila cil, který si v úvodu práce stanovila, to 
jest zmapování stávajícího stavu využívání volného času dětí 
mladšího školního věku a navržení možných způsobů jeho pedagogic-
kého ovlivňování. 

Při obhajobě práce by autorka měla pojmenovat ty dílčí výsledky 
výzkumu, které považuje s ohledem na vlastní výkon profese uči-
telky na 1. stupni základní školy, za nejvýznamnější. 
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V Praze dne 4. ledna 2006 

Ing. Alexandra Petrová, CSc. 


