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Diplomantka se ve své práci zaměřila na aktuální téma, které se úzce dotýká problematiky 
výchovy ke zdraví. Využívání volného času u dětí a mládeže souvisí s problematikou výskytu 
společensky nežádoucího chování. Cílem práce bylo posoudit, jak může učitel primární školy 
výběr volnočasových aktivit svých žáků ovlivňovat. 

V teoretické části se autorka soustředila na pedagogické aspekty volného času, zejména na 
faktory, které náplň volného času dětí ovlivňují. Charakterizuje osobnost dítěte mladšího 
školního věku ve vztahu k výběru zájmových činností a uvádí možnosti, jak tento výběr může 
ovlivnit učitel. V literární rešerši autorka využila různé zdroje informací, avšak vzájemná 
provázanost obsahu jednotlivých kapitol vzhledem k řešenému tématu není příliš zřejmá. 

Praktická část práce zahrnuje popis přípravy a realizace výzkumného šetření. Autorka 
zmapovala využívání volného času žáky mladšího školního věku ve dvou regionech a 
výsledky vzájemně porovnala. Zjištěné údaje vyhodnotila, zpracovala do tabulek a grafů. 
Z textu však nevyplývá, jak souvisí provedené výzkumné šetření se záměrem práce a jak 
výzkum navazuje na prezentovaná teoretická východiska. Samotné úlohy učitele při výběru 
volnočasových aktivit se sonda dotýká jen okrajově. 

Otázky pro obhajobu: 
 Vysvětlete provázanost teoretické a praktické části práce. 
 Jak byly využity výsledky výzkumu (ověření hypotéz) při koncipování návrhu postupu 

učitele (s. 72)? Nebyly v tomto ohledu některé otázky zbytečné? 
 Dotazník byl distribuován žákům druhých až pátých tříd. Předložte vyplněné 

dotazníky a vysvětlete rozdíly v metodice jejich zadávání a rizika vyhodnocování. 
 Jak odpovídaly děti na otázku č. 7 a jak byly odpovědi vyhodnoceny?  
 Jsou údaje v tab. č. 17 správné? 
 Opakování výsledků v tabulkách a grafech je zbytečné. Proč nebyly podrobně 

diskutovány odpovědi na jednotlivé otázky? 

Formální stránka: 
Diplomová práce obsahuje stylistické neobratnosti a velké množství gramatických chyb. 
Názvy např. „Počet odpovědí v Praze“ se opakují u více grafů (viz graf č. 14 i č. 16). 
Literatura není číslována, citace nejsou uváděny podle platné normy (chybí počet stran 
publikací). 
Zaokrouhlování údajů v procentech na celá čísla vede k značným nepřesnostem (při nízkém 
počtu respondentů). 

Závěr: I přes výše uvedené nedostatky, k nimž by se diplomantka měla při obhajobě vyjádřit, 
práce vyhovuje základním požadavkům kladeným na tento typ prací a doporučuji ji 
k obhajobě. 
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