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Cíl práce: Zjištění aktuálního pohledu dětí školního věku na způsob trávení volného 
času. 
 
 Téma, které si studentka vybrala, odráží její zkušenost ze stáže v konkrétním 
Domě dětí a mládeže v Praze 12. Bakalářská práce má průměrnou až podprůměrnou 
úroveň a výsledky šetření mají vypovídající hodnotu pouze pro studentku, ale ne pro 
další Domy dětí a mládeže (dále DDM), jak studentka uvádí. 
 
 Práce je dělena klasicky na teoretickou a praktickou část. Teoretickou část 
tvoří 5 kapitol, v nichž se studentka pokusila analyzovat pojem volný čas, zájmové 
vzdělávání, volnočasové aktivity dětí školního věku a zmapovat instituce a 
organizace zaměřené na volný čas dětí a mládeže se zaměřením na DDM hl. m. 
Prahy. Jednotlivý sled i obsah podkapitol je nesourodý, s různou úrovní 
propracovanosti. Zvláště bych vytkla věcné chyby v textu: 

- do Středisek volného času se nezahrnuje školní družina ani školní klub (s. 11), 
ale DDM a stanice zájmových činností (které studentka zprvu ani neuvádí) 

- zaměňuje pojmy organizační formy práce s obsahovou náplní (s. 11), např. 
pohybové akce x individuální práce ap. 

- školský místo školní vzdělávací program (s. 12) 
- nízkoprahové kluby nejsou zřizovány MŠMT, ale MPSV 

- výčet kompetencí je neúplný (s. 13), studentka se nezmiňuje o specifické 
kompetenci k náplni volného času, které by se měla zvláště věnovat 

- kapitola „Zájmová činnost“ (s. 17) je vzhledem k tématu velmi povrchně 
zpracovaná 

 
Velmi dobře studentka zařadila kapitolu o věkových zvláštnostech dětí a mládeže 
vzhledem k výzkumné části bakalářské práce. Doporučila bych nespecifikovat DDM 
hl. m. Prahy v teoretické části, ale pouze obecně, jako typ institucí zájmového 
vzdělávání a charakteristice prostředí, kde probíhal výzkum, doporučuji se věnovat 
až v praktické části práce. 
Celkově se v teoretickém textu opakují některé myšlenky, např. formy středisek (s. 
19). 
 Praktickou část tvoří výsledky dotazníkového šetření. Jednoduchý dotazník 
(10 položek) byl sestaven pro děti ve starším školním věku (30x) a pro rodiče stejně 
starých dětí (30x). Lépe by bylo oslovit přímo rodiče dětí, které vyplňovaly dotazník. 
Nesourodý se mi jeví i sběr dat (elekronickou cestou a přímo s vysvětlením). V obou 
dotaznících jsou nadbytečné položky vzhledem k cíli, např. dotaz na věk, pohlaví a 
bydliště rodičů – což nemá s cílem dotazníkového šetření ani s hypotézami nic 
společného. Vyhodnocení výsledků je přehledné v tabulkách a grafech s interpretací 
výsledků, ale bez vlsatního postoje studentky. Hypotézy potvrzuje pouze výsledkem 
jedné dotazníkové položky, což při počtu 30 respondentů nepovažuji za relevantní. 
V závěru práce studentka uvádí seznam tabulek, grafů a seznam příloh. 



 
 Literární a internetové zdroje, ze kterých studentka čerpala jsou aktuální a 
v dostatečném počtu a uvedeny ve správném citačním tvaru. 
Jazyková úroveň práce je průměrná, studentka často používá nepřesné formulace 
typu: několik pedagogů (s. 24), celkem velký podíl (s. 33) atd. 
 
Cíl práce se špatně posuzuje, protože v úvodu je uveden jiný cíl než v závěru 
bakalářské práce. 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Jakým způsobem  zjišťuje DDM v Praze 12 poptávku dětí na zájmové 
činnosti? 

2) Je možné využívat swot analýzu v autoevaluaci DDM? Vysvětlete. 
3) Co rozumíte pod pojmem – trávit čas smysluplně a plnohodnotně (s.18) u dětí 

staršího školního věku. 
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