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         V Úvodu své práce se studentka zamýšlí nad vlivy, které formují schopnost člověka 

smysluplně trávit volný čas a upozorňuje na důležitost dětství pro vytváření postojů k různým 

zájmovým oblastem. Kromě rodiny tu mají důležité místo instituce, sama má zkušenosti                            

s organizací volnočasových činností pro děti a mládež, to byl jeden z motivů pro zpracování tohoto 

tématu. Za cíl si stanovila zmapovat volnočasové preference u pubescentů v Příbrami, pro získání 

dat zvolila dotazníkové šetření. 

           V úvodní části teorie vysvětluje základní pojmy, uvádí různá hlediska pohledu na volný čas, 

vhodně upozorňuje na zvláštnosti volného času dětí a mládeže. Stručně se zmiňuje o změnách v 

přístupu k zájmovým aktivitám v průběhu 20. století. Nechápu důvod porovnávání zařízení pro 

volný čas v západoevropských zemích a v Sovětském svazu, předpokládám, že autorka měla na 

mysli obdobný model v naší republice. V souvislosti s praktickou částí, kde se zabývá dětmi od 11 

let, zařadila charakteristiku tohoto období z hlediska vývojové psychologie. Škoda, že tuto kapitolu 

nezpracovala více s ohledem na řešenou problematiku. Dále objasňuje pojem zájmová činnost a 

uvádí přehled institucí a sdružení pro volný čas. V závěrečné podkapitole, která by mohla být i 

součástí praktické části, charakterizuje volnočasová zařízení pro děti a mládež v Příbrami, kriticky 

hodnotí nabídku pro sportovní vyžití mladých lidí ve venkovních prostorách města. 

          Cílem praktické části je zjistit, zda mají děti přehled o volnočasových aktivitách ve městě, 

jaké zájmové činnosti se věnují a kdo je při výběru volnočasových aktivit ovlivňuje. Záměrem je i 

porovnání výsledků u chlapců a dívek a zjišťování případných rozdílů ve věkové skupině 11 až 13 

let a 14 až 16 let. Hypotézy, které stanovila, bych spíše nazvala předpoklady, dobře formulovaná je 

hypotéza 3. Vhodně zvolila kvantitativní výzkum, dotazník je dobře sestavený, promyšlené a 

srozumitelně formulované otázky. Kladně hodnotím počet dotazníků (221) a celkem vyrovnaný 

vzorek respondentů co do pohlaví i věku. Získané odpovědi zpracovala do přehledných grafů a 

doplnila komentářem. Uváděná procenta u některých grafů jsou nepřesná, součet údajů nedává 100% 

(např. str. 34, graf č. 1- dívky, str. 38, graf č. 7, str. 39, tabulka 3), str. 44 – 32 chlapců nemá zájem, 

nikoli 15, jak je uvedeno v textu. V závěru zhodnotila pravdivost stanovených hypotéz a shrnula 

výsledky šetření, provádí interpretaci získaných dat, zamýšlí se nad příčinami zjištěných skutečností. 

Pozitivně je možné hodnotit, že využívá znalosti z odborné literatury, především poznatky z 

vývojové psychologie. Některé uvedené názory jsou ale subjektivní, pro zajištění objektivity by 

bylo nutné provést doplňující šetření. Výzkum přinesl zajímavé informace. Pouze necelá polovina 

respondentů má přehled o zařízeních, která zajišťují zájmové činnosti, ještě více alarmující je 

zjištění, že více než čtvrtina žáků nemá přehled o zájmových kroužcích ve škole. Jako pozitivní 

výsledek studentka hodnotí fakt, že volba zájmových aktivit vychází z potřeb samotných dětí. 

      V závěru autorka rekapituluje obsah své práce. Pozitivně hodnotím návrhy na zlepšení 

propagace organizací, které nabízejí volnočasové aktivity i kritické zamyšlení týkající se 

nevyužívaných venkovních prostranství ve městě, která by mohla sloužit sportovnímu vyžití 

obyvatel.  

      Studentka splnila cíle, které si stanovila. Práce přinesla řadu zajímavých informací a postřehů, 

které mohou být vhodným podnětem pro praxi. Celkový rozsah práce je přiměřený, dostatečný 

počet aktuální odborné literatury, formální úprava vyhovuje požadavkům, dobrá stylistická úroveň. 
 

 

 

 



Náměty k obhajobě: 

- Když porovnáte celkové změny v jednotlivých věkových obdobích, u kterého pohlaví 

zaznamenáte zhoršující se vývoj v oblasti trávení volného času nebo více negativních změn? 

- Jak si vysvětlujete, že Dům dětí a mládeže, který, jak uvádíte, nabízí hodně možností zájmové 

činnosti, není respondenty vyhledáván? 

-Jakou formu propagace zájmových aktivit byste považovala za optimální? 

- Domníváte se, že míra zájmu rodičů o trávení volného času dětí tak, jak to vyšlo ve Vašem 

výzkumu, je dostačující? 
 

 

 

 

Výsledné hodnocení: velmi dobře 
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