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   Zájmové vzdělávání jako způsob účelného trávení volného času je aktuální i 

v dnešní době, protože slouží jako prevence šíření sociálně patologického 

chování dětí a mládeže. Zvolené téma je proto vhodné  řešit a souvisí se 

studovaným oborem.  

   Autorka svoji bakalářskou práci rozdělila na část teoretickou a praktickou, obě 

části jsou rozsahem proporčně vyvážené.V 1.kapitole definuje volný čas a ve 

2.kapitole vymezuje cíle a klíčové kompetence zájmového vzdělávání. Ve 3. a 

4.kapitole charakterizuje věkové zvláštnosti dětí školního věku a sestavuje 

přehled volnočasových aktivit a institucí zaměřených na volný čas dětí a 

mládeže. V 5.kapitole podrobněji představuje DDM hl.m.Prahy. V praktické 

části ( 6.- 9.kapitola ) prezentuje výsledky vlastního dotazníkového šetření, které 

bylo realizováno v dubnu 2013  na Praze 12 a souvisí s DDM Monet. Získané 

výsledky využívá k verifikaci tří hypotéz. Jako hlavní metodu šetření použila 

vlastní dotazník, který má dvě verze. 

   V úvodu si autorka stanovila několik cílů práce. V teoretické části chce 

vytvořit přehled o volném čase obecně, o dětech školního věku, jejich 

volnočasových aktivitách a hlavně o institucích a organizacích, které se na volný 

čas zaměřují. Hlavním cílem praktické části je zjistit aktuální pohled dětí  

školního věku a rodičů na jejich způsob trávení volného času.V teoretické části 

práce autorka uvádí všechny důležité vstupní informace vzhledem k tématu 

práce, ale charakteristika věkových zvláštností staršího školního věku, obsahu 

zájmových činností a forem pravidelné zájmové činnosti ( 3.a 4.kapitola)  je 

málo propracovaná. Využívá aktuální informační prameny, jejich počet je 

dostatečný. V textu přiznává minimum citací, citační  normu dodržuje. Výsledky 

dotazníkového šetření prezentuje formou kvantitativní analýzy, využívá k tomu 

názorné tabulky a grafy. Interpretace výsledků je do jisté míry zkreslená 

z několika důvodů. 1. vzorek respondentů je sestaven ze dvou skupin ( děti 

staršího školního věku – 24 chlapců, 6 dívek a  30 rodičů ), které nejsou 

kompatibilní, protože v zadání dotazníku rodičům se nezjištuje věk jejich dětí, 

které budou posuzovat. 2.Formulace třetí hypotézy není jednotně vymezena 

v úvodu dotazníkového šetření a textu práce. Také jsem nenašla v prezentaci 

výsledků ani závěru práce, zda byla první hypotéza potvrzena nebo nebyla.Cíle 

práce  proto splnila jen částečně. 

   Předložená práce má logickou strukturu, její rozsah je přiměřený, formální a 

jazyková úroveň dobrá. Stylistické schopnosti autorky jsou jen průměrné, 

v práci se vyskytuje několik překlepů a chyby v interpunkci. Využitelnost práce 



je malá, protože získané výsledky dotazníkového šetření vzhledem k velikosti 

vzorku respondentů mají nízkou výpovědní hodnotu. Práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji klasifikační stupeň dobře.  

Otázky: 1) Charakterizujte zájmy dětí staršího školního věku. 

               2) Jaký je Váš názor na způsoby trávení volného času dnešních dětí  

                    školního věku? 
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