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Cíl práce: Zmapovat volnočasové preference u pubescentů v Příbrami. Konkrétně zjistit, zda 
jsou žáci seznámeni s nabídkami zájmových činností ve škole nebo ve městě a jakým 
způsobem je využívají. 
 
Téma práce je aktuální a v současné době se ve společnosti diskutuje oblast primární 
prevence, do které spadá trávení volného času u rizikové skupiny dětí a mládeže (v období 
pubescence). 
 
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část vyváženě. Studentka čerpá z 
přiměřeného počtu aktuálních publikací (13) a pracuje s informacemi ze 6 dostupných 
internetových zdrojů. Studentka se zaměřila na rozbor kategorie volného času a to z pohledu 
obecné terminologie, historického kontextu i z pohledu dvou nejdůležitějších faktorů, 
ovlivňujících volný čas v pubescenci, prostředí rodiny a vrstevnické skupiny. Dále se 
studentka věnuje stručnému přehledu jednotlivým druhů zájmové činnosti a institucemi, které 
ji nabízejí. Z nejužšího pohledu uvádí přehled volnočasových zařízení pro děti a mládež v 
Příbrami. Vzhledem k výzkumné části však neuvádí školní kluby a zájmové kroužky 
organizované školou, o kterých je diskutováno až v praktické části práce. 
 
Studentka  pro vlastní výzkum zvolila dotazníkové šetření (221 žáků, 115 d, 106 chl), které 
proběhlo na 3 ZŠ v Příbrami. Zcela správně se věnuje rozboru své volby výzkumné metody, 
charakteristice prostředí i metodice práce s dotazníkem. Formuluje si 4 jednoduché 
hypotézy. Výsledky šetření zpracovává do grafů a tabulek, ne vždy důsledně používá 
přepočet na %. To znesnadňuje orientaci ve výzkumu. Každý graf interpretuje vlastními slovy 
a do interpretace vkládá svá zdůvodnění výsledku. V závěru se věnuje rozboru 
potvrzení/nepotvrzení hypotéz. Z mého pohledu bylo šetření velmi široké a neumožnilo 
studentce hlubší vhled do problematiky (např. v ot.č.3 by bylo třeba zjistit, na jaké zájmy 
děvčata nemají dostatek času, popřípadě proč nemají čas, které aktivity jim ubírají nejvíce 
času …, ot. č. 8, co vlastně pubescenti považují za zájem rodičů a teprve potom zjišťovat 
jejich postoje… ot.č. 12, kde dochází ke zkreslování výsledku, protože nelze směšovat 
zájmové kroužky a nízkou.zařízení - jsou určena pro jiné cílové skupiny, ot.č. 13 vhodnější 
by bylo sloučení zájmových činností podle deruhů, které uvádí v teoret.části. 
 
Cíl práce byl splněn. Po formální i jazykové stránce je práce v pořádku (drobné,  doufám 
přepisy - děti schopni - s. 16). 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Které funkce rodiny může nahradit zařízení volného času? 
2) Jak by měla podle vás vypadat propagace zájmových kroužků (viz výsledky ot.č.9). 

Co dělá vybrané zařízení v Příbrami na svoji propagaci? 
3) Vysvětlete výsledek vašeho šetření v ot.č. 4 (chl - více inklinují k vrstevnické skupině, 

d - zase více tráví volný čas doma - výsledek šetření je opak) 
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