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Cíl práce 

Cílem práce mělo být zmapování významu činnosti DDM v Praze při naplňování volného 

času dětí a mládeže. Tento cíl však práce bohužel splňuje jen částečně. 

 

Struktura a obsah práce : 

V první části práce se autorka zabývá objasněním některých základních pojmů z oblasti 

volného času a jeho funkcí. Tato část je však poměrně málo rozsáhlá a zejména na stránkách 

14 - 16 obsahuje spíše obecně známá tvrzení než hlubší pohled na zvolenou problematiku. 

V další kapitole se autorka zabývá "vývojem jedince a jeho zájmů". I když zde vychází z 

několik publikací včetně vývojové psychologie od M.Wágnerové, jako celek kapitola působí 

málo kompetentně, některé její formulace jsou dosti problematické (např. na straně 19 píše, že 

u dítěte mladšího školního věku "se začíná rozvíjet také paměť logická a zraková"). Za dosti 

zásadní nedostatek považuji, že v této kapitole zcela chybí aplikace těchto poznatků do 

vlastního tématu - tedy jakým způsobem konkrétní vývojový stupeň dítěte ovlivňuje volbu 

jeho zájmů, jaká by proto měla být vhodná nabídka zájmových aktivit ze strany DDM, i které 

zájmové aktivity by bylo vhodné pro děti v tomto věku vybrat jejich rodiči.  

V kapitole 4.2 se autorka zabývá sociálními vztahy při výchově a vzdělávání, zejména 

komunikací mezi jejími aktéry. I tady je však patrno, že spíše mechanicky přejímá některé 

pasáže z odborné literatury (např. na straně 28 uvádí jako jeden ze vztahů vztah vychovatel - 

mistr odborného výcviku, což do tohoto tématu práce vůbec nespadá), ale promyšlenější 

aplikaci efektivních komunikačních vzorců do oblasti zájmovém vzdělávání zde postrádám. 

Rovněž některá zde užívaná terminologie (např. žák - učitel) se v oblasti zájmového 

vzdělávání nepoužívá a paralelu se školní výukou lze nacházet jen obtížně. 

V kapitole 5 s názvem "Domy dětí a mládeže", postrádám pro naplnění cíle práce specifikaci 

jednotlivých DDM v Praze. V kapitole 5.2 je odkaz na již neexistující právní normu.  

 

Celkem dobře je zpracován přehled základních činností DDM a jejich aplikace na konkrétní 

DDM v Praze 4, Jižní Město, kde autorka působí jako vedoucí keramického kroužku.  

V praktické části práce se autorka pokusila vytvořit celoroční plán tohoto útvaru.Ten ale 

bohužel obsahuje mnohé terminologické nepřesnosti v oblasti formulace cílů, obsahu a 

prostředků k jejich naplnění. Zejména však chybí rozpracování konkrétní náplně jednotlivých 

"lekcí", ze kterých by byla patrná cílená návaznost činností s dětmi, vztah mezi zvolenými 

náměty a volbou vhodné techniky práce s keramickou hmotou. Stručný popis jediné "lekce" z 

vlastní práce autorky s dětmi je pro účely vypracování bakalářské práce poněkud málo. 

 

Literární zdroje a citace 

Práce využívá informace ze 8 odborných titulů. Dále využívá 5 internetové odkazů, částečně 

tvořených z výroční zprávy uvedené organizace. 

 

Formální úroveň práce 

Práce obsahuje cca 48 stran textu, což je pro bakalářskou práci dostačující. Je doplněna 

několika přílohami včetně fotografií keramických prací dětí. Práce obsahuje některé chyby v 

interpunkci i pravopise i některé věcné nepřesnosti.  



Splnění cílů práce a celkové hodnocení 

Práce má některé obsahové i formální nedostatky, cíl práce je naplněn jen zčásti.  

 

Otázky a připomínky  

1. Jaká je povinná dokumentace domů dětí a mládeže?  

2. Kolik útvarů zájmového vzdělávání (klubů a kroužků) nabízejí domy dětí a mládeže Prahy 

ve školním roce 2010/11 (porovnejte s údajem na str. 9). 
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