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Cíl práce: Upozornit na důležitost smysluplného trávení volného času a jeho vliv na  
osobnost dítěte.

Téma práce je již v bakalářských pracech několikrát řešeno. Kladem tohoto 
zpracování jsou vlastní zkušenosti autorky a to jako uživatelky služeb, které poskytují 
DDM, tak i jako vedoucí keramického kroužku. Obsah práce však zcela neodpovídá 
tématu. Je spíše sondou do výchovy ve volném čase se zaměřením na legislativní 
ukotvení, charakteristiku a aktivity v DDM završený popisem jedné činnosti 
v zájmovém kroužku keramiky.

V teoretické části studentka charakterizovala základní okruhy spojené 
v problematikou volného času, jako vymezení pojmu volný čas, volnočasové aktivity 
a jejich výběr, charakteristika zájmových  činností se zaměřením na předškolní až 
starší školní věk (str. 17 – 25). Vývojová období (str. 17) a jejich dělení je sice 
převzato z publikace Bedřicha Hájka, ale sám není autorem této periodizace. Jako 
pozitivní v teoretické části se mi jeví kapitola 4.2, ve které autorka klade důraz na 
výchovu prostřednictvím vztahu mezi vychovatelem/vedoucím kroužku a 
uživatelem/dítětem, event. ostatními modifikacemi vztahů. Kapitola 5. je precizně 
zpracovanou charakteristikou Domů dětí a mládeže. Upozorňuji na to, že vyhl.č. 
432/1992 je nahrazena vyhl.č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, kde jsou popsány 
typy činností ve střediscích volného času.

V 6. kapitole autorka zúročuje vlastní zkušenosti z několikaletého vedení zájmového 
kroužku keramiky v DDM Jižní Město. Ačkoliv se zmiňuje o školním vzdělávacím 
programu, tak zde třídní/skupinový vzdělávací program nazývá celoročním plánem 
(zastaralá terminologie). Jaké vstupní předpoklady mají mít děti ani jaké kompetence 
získávají autorka neuvádí. Studentka pracuje pouze s obecnými cíli, ale cíle 
k danému tématu „Pod vodou“ neuvádí. Nelze potom zhodnotit danou činnost. 
Studentka hodnotí zaujetí dětí a zda práci stihly či nikoli. Škoda, že autorka neuvádí 
předcházející či následné téma nebo jinou metodou nezjišťuje, jaký význam mají tyto 
aktivity pro rozvoj dítěte.

Rozsah práce je přiměřený – 57stran textu, doplněný několika přílohami, kterými 
vhodně doplňuje text práce. 
V práci je velké množství chyb v interpunkci a přepisů (str. 16, 17 3.odst., 30 1. odst., 
43, 44, 45 ...). Studentka pracovala s 10 literárními zdroji, které velmi přehledně 
cituje. Dále uvádí 5 internetových odkazů a 2 právní předpisy.

Doplňující otázka:
1) Pracujete v zájmovém kroužku také s dětmi zdravotně postiženými nebo 

znevýhodněnými? Pokud ano, jaká specifika to přináší pro Vaši práci.
2) Sdělte, jaké cíle jste plnila v uvedeném nebo jiném tématu a co budete 

hodnotit u dětí a u sebe.



3) Jaký význam má pravidelná účast dětí na keramickém kroužku?
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