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       Autorka se dlouhodobě zabývá zvolenou problematikou jak teoreticky, absolventská práce, i 

prakticky, aktivně pracuje s dětmi v oblasti volného času. Sama jako dítě získávala zkušenosti         

s dětskými organizacemi. V práci se rozhodla shromáždit co nejvíce informací k danému tématu. 

V úvodu, kromě výše uvedené motivace, seznamuje čtenáře se strukturou práce, objasňuje zařazení 

některých kapitol, uvádí cíle šetření v praktické části. 

     Teoretické informace, kterým je v práci věnován větší prostor, jsou rozděleny do tří hlavních 

kapitol – Volný čas, Výchova ve volném čase, Dětské organizace. Všechny začínají vymezením 

základních pojmů a dále v podkapitolách jsou přehledně rozpracována témata, která se k dané 

problematice váží. Autorce se podařilo dobře zpracovat pojetí volného času v první kapitole, kdy 

uvádí nejrůznější pohledy nejen současné ale i z historie a doplňuje je názory dětí ze svého šetření, 

které by bylo vhodné doplnit komentářem. Projevilo se, že organizované činnosti, kroužky a 

trénink, děti nespojují s volným časem, jak potvrdilo i následné šetření. Tento poznatek považuji za 

zajímavý při zamyšlení se nad zvoleným tématem. Ve zbývajících dvou kapitolách čerpá studentka 

převážně z jedné odborné publikace, využívá i informací z Bílé knihy, připomíná příslušné školské 

zákony a vyhlášky. 

   Na začátku praktické části jasně vymezila cíle šetření, stanovila dobře formulované hypotézy a 

stručně charakterizovala výzkumný vzorek, který činil 103 respondentů. Je možné kladně hodnotit, 

že studentka zadávala dotazník osobně a tím jeho návratnost byla 100%. Cílem šetření bylo i zjistit 

změny oproti roku 2010, kdy na stejné škole prováděla obdobný výzkum. Vyšla z dotazníku, který 

použila v předcházejících letech, rozšířila ho o některé otázky. Vzhledem k tématu práce bych 

považovala za důležitou otázku č.7, studentka ji ale v nové verzi vynechala. Srovnáním s výsledky 

šetření z r. 2010 dospěla k některým výraznějším změnám, např. snížení aktivit s kamarády ve 

prospěch činností na PC (grafy 2,3,4,5). Otázky vztahující se ke stanoveným kategoriím zpracovala 

do grafů, vždy doplnila analýzou dat a jejich interpretací, porovnala rok 2010 a 2013. V podkapitole 

4.5.4. (Využívání médií) mi není jasné, proč vyloučila poslech hudby. Úloha médií v životě dětí a 

mládeže představuje jistě důležitý a stále aktuální problém, ale nekoresponduje s tématem práce. 

Získané informace ztrácí hodnotu i tím, že je nelze porovnat z předcházejícím šetřením, vypovídají 

pouze o časovém rozsahu nikoli o kvalitativní stránce. Tuto skutečnost si autorka uvědomila a v 

závěru se o ní zmiňuje. K tématu práce se váže až poslední kategorie – Využívání nabídky 

volnočasových subjektů a otázka č. 3 a 4 v dotazníku. Z výsledků vyplývá, že jednoznačně převládá 

zájem o sportovní kroužky. Za hlubší úvahu by stály důvody absence organizované volnočasové 

činnosti, škoda, že se autorka při zpracování své práce nezaměřila spíše tímto směrem. Většina 

zjištěných dat nesměřuje k tématu práce, nezpracovaná je otázka č. 11, kde by odpovědi mohly 

naznačit, v čem jsou kroužky pro děti nepřijatelné. Odpovědi by pak bylo možné porovnat                

s výsledky u otázky č. 3. Autorka prokázala schopnost analyzovat a hlouběji se zamýšlet nad 

výsledky svého šetření, hlavní nedostatek práce ale vidím v tom, že se vytratilo dané téma – 

vliv dětských organizací na způsob trávení volného času. 

     Celkový rozsah práce je přiměřený, převažuje teoretická část. Jako základní prameny uvádí 

pouze dvě odborné publikace, základním zdrojem pro teorii je jedna z nich. Dále použila doplňující 

literaturu, encyklopedie a elektronické dokumenty. Po formální stránce je práce na dobré úrovni, 

stylistická úroveň je velmi dobrá. V textu jsou ojedinělé pravopisné chyby ( str.35) a nachází se zde 

některé nepřesnosti – v grafu č. 17 pravděpodobně chybí údaj zlepšení schopností a znalostí 

(52,2%), k hypotéze č. 1 se vztahuje graf č.16  nikoli č.17, jak autorka uvádí. 

Autorka splnila cíle, které si dala, tyto cíle však nekorespondují se zvoleným tématem. 

 

Výsledné hodnocení: velmi dobře 



Náměty k obhajobě: 

      1)  Obhájit odklon od zvoleného tématu 

2) Na základě jaké úvahy jste formulovala hypotézu č. 4 

3) Domníváte se, že by se dalo využít výsledků Vašeho šetření pro posílení vlivu dětských 

organizací a zvýšení jejich prestiže? 
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