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Téma práce: Role učitele primární školy při výběru volnočasových aktivit dětí mladšího  

                       školního věku 

Oponent práce: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 

 

Obsah práce: 

 V teoretické části autorka popisuje problematiku týkající se volnočasových aktivit. 

V práci uvádí informace k volnočasovým aktivitám, specifikuje děti mladšího školního věku, 

prostředí, které se podílí na výchově dětí. 

V praktické části autorka popisuje kvantitativní výzkum, kterým se pokusila 

odpovědět na stanovené téma. Základní výzkumné otázky rozvedla do 6 hypotéz. Zvolená 

metodika výzkumu – dotazník - odpovídá celkovému záměru. Hypotéza č. 3 je čistě 

subjektivní, není měřitelná, má zjistit zájem rodičů o volný čas, ale výzkumný nástroj je určen 

pro děti, ne pro rodiče. Do charakteristiky zkoumaného souboru nepatří návratnost (strana 

45), ale informace o technice výběru vzorku, stejně je tomu i v části „5.3. Charakteristika 

zkoumaných škol“.  

V dotazníku jsou problematické tyto otázky: otázka č. 2 „Pokud chodíš do kroužku do 

jakého?“- možnost „nemám“, která je uvedena ve výběru, nedává smysl, otázka č. 12 je 

špatně formulována, v otázce č. 13 měl být buď uveden průměrný čas či zvážit údaj v týdnu a 

o víkendu. Oponentka se též domnívá, že není totožný údaj příležitostně a nepravidelně.  

Ve vyhodnocení výzkumu a komparaci oponentka postrádá diskuzi – komentář 

k jednotlivým zjištěným datům. V práci nejsou vyhodnoceny všechny otázky např. věk dětí. 

Ve vyhodnocení otázky č. 1. nesouhlasí procenta, v textu není zcela zřejmý základní vzorek. 

V obou tabulkách je chybně uveden údaj „počet dětí v Praze“. V tabulce u otázky č. 2 je 

uvedena jiná možnost 49x, v textu je však uvedeno pouze 48 možností (strana 52). Oponentce 

též není jasné, jak diplomantka došla u otázky č. 3 k počtu odpovědí 157 v Praze a 176 

v malém městě. Bylo zbytečné uvádět grafy a tabulky současně u stejné otázky, protože často 

došlo k tomu, že grafické znázornění je na jiné straně než slovní popis např. otázka 6, 7, 8 

apod.  

Na závěr práce se autorka pokusila o návrh postupu učitele primární školy při výběru 

volnočasových aktivit dětí mladšího školního věku. 

 

Úprava práce:  

Při citacích se autorka odkazuje na použitou literaturu. Zdroje uvedené v seznamu 

použité literatury neodpovídají citační normě, chybí vydání, počet stran. Internetové zdroje 

jsou chybně uvedeny. Odkaz na nepřímou citaci chybí např. na straně 10, 11, 12, 14, 15, 35, 

36. U přímých citací často chybí odkaz na konkrétní stranu – např. strana 10. Na straně 31 

není jasné, kde začínají uvozovky. Text obsahuje pravopisné chyby a překlepy. Do příloh měl 

být vložen alespoň jeden vyplněný dotazník. 

 

Otázky: 

1. Prosím objasněte nepřesnosti u otázky č. 1 a 2 z dotazníkového šetření. 

2. Je možné ve Vašem šetření nalézt souvislost mezi počtem kroužků a věkem dítěte?  



2 

3. Myslíte si, že má věk Vašich respondentů vliv na Vaše hypotézy? Bylo by možné 

nalézt nějaký rozdíl u hypotézy č. 1, 3, 4 u dětí 2. třídy a 5. třídy?  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 11. května 2011 

 

 

PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 


