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Cíl práce: Shromáždit a zpracovat dostupné informace na zvolené téma a vytvořit 
ucelený přehled o jejich vzájemném působení na děti a mládež. 
 
Studentka si zvolila často sledované téma týkající se trávení volného času dětí a 
mládeže. Stejnému tématu se věnovala už při zpracování absolventské práce v roce 
2010. Výsledky dotazníkového šetření využila pro komparaci s výsledky 
dotazníkového šetření  z roku 2013. Na práci je vidět zainteresovanost studentky do 
volnočasové problematiky dětí a mládeže, protože v této oblasti pracuje již 8. rokem. 
 
Bakalářská práce se skládá z teoretické a výzkumné části. Je vyvážená s mírnou 
převahou propracovanosti teoretické části, kterou tvoří 3 základní kapitoly (Volný čas, 
Výchova ve volném čase, Dětské organizace). Všechny kapitoly jsou logicky 
uspořádané a doplněné praktickými ukázkami (např. Doplnění definice volného času 
přímo vybranými odpověďmi dětí z dotazníku nebo ukázka ze Setona o dosahování 
úspěchů aplikováno na dosažení cílů v dětských organizacích). V kapitole Dětské 
organizace se jeví nejasné pochopení pojmu dětská organizace s rozdílem od 
zájmové instituce. Často dochází ke splývání těchto pojmů někdy i v odborné 
literatuře, ale vzhledem k tématu, bylo třeba tyto pojmy pregnantněji specifikovat. 
 
Praktickou část tvoří poměrně široké cíle výzkumu (vnímání pojmu volný čas dětmi a 
mládeží, s kým jej tráví, jak jej tráví, odlišnosti trávení volného času od jejich 
představ, míra využívání nabídky volnočasových aktivit ... viz s. 34). Studentka si 
stanovila  4 hypotézy, které ověřovala dotazníkovým šetřením. Dotazníky byly 
rozdány dětem 6. – 9. Tříd v ZŠ Štěchovice (103 resp.). Stdentka popisuje průběh 
dotazníkového šetření, zdůvodňuje výběr školy a žáků a pomocí tabulek porovnává 
vzorky respondentů vzhledem k dalšímu porovnávání výsledků šetření z r. 2010. 
Stejná nepřesnost z teoretické části se odráží i v praktické části práce. Výzkum se 
jeví spíše jako vhled do trávení volného času dětí a mládeže obecně bez zaměření 
na vliv dětských organizací (Skaut, Junák, Pionýr, Hasiči...) na zůsob trávení volného 
času. Výsledky jsou zajímavé, právě z důvodu možnosti porovnání s výsledky z r. 
2010. 
Výsledky jsou zpracovány do tabulek a grafů, jejichž přehled je uveden v závěru 
práce. Přesto na s. 37 nejsou v tabulce srovnány hodnoty podle velikosti, což vede 
k nepřehlednosti. Graf č. 8, 9 – je diskutabilní, zda mohu porovnávat aktivity 
provozované a preferované s aktivitami nejoblíbenějšími a nejvyhledávanějšími. Ale 
věřím, že studentka při zadávání dotazníků tyto pojmy dětem upřesnila. U grafu č. 17 
s. 50 chybí některé popisky k uvedeným hodnotám. Výsledky dotazníkového šetření 
studentka dostatečně shrnuje a interpretuje v závěru práce. 
Seznam použitých zdrojů dělí na prameny základní, sekundární literaturu, slovníky a 
encyklopedie a elektronické dokumenty a jejich části. Seznam použité literatury je 
postačující. Práci doplňují 3 přílohy. 
Formální, jazyková i stylistická úroveň práce odpovídá požadavkům na tento typ 
práce. Studentka pracovala zcela samostatně s několika konzultacemi. 



Téma k obhajobě:  
1) Co Vás vedlo ke stanovení H4. Vysvětlete. 
2) Jak si vysvětlujete výsledek v grafu č. 8 – Akce s rodinou. 

 
Výsledné hodnocení: velmi dobře 
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