
Hodnocení bakalářské práce   

 
„Využití volného času dětí a mládeže jako prevence kriminality“ 
 
Autor: Markéta Spálenková 
Oponent práce: PhDr. Hana Dvořáčková 
 
Cíl práce:  

Zjistit, jak děti a mládež tráví svůj volný čas a jak se rodina podílí na správném 
způsobu trávení volného času. 
 
Téma práce je často řešeno prostřednictvím absolventských i bakalářských prací. 
Práce je dělena na teoretickou a praktickou část. Vzhledem k tomu, že studentka se 
nezaměřuje pouze na prevenci kriminality, ale řeší celou oblast sociálně 
patologických jevů, je práce pojatá široce. To vede k povrchnímu propracování, jak 
kapitol z teoretické části, tak studentce unikají i souvislosti nabízející se k řešení 
v dotazníkovém šetření. 
 
V teoretické části bych vytkla zvláště používání zastaralé terminologie (zařízení VMV 
x zařízení zájmového vzdělávání). Dále nepřesné formulace (sociální schopnosti x 
dovednosti), neúplné informace (charakteristika DM). Vzhledem k tématu studentka 
rozebírá některé pasáže zcela nadbytečně (charakteristika zařízení, charakteristika 
sociálně patologických jevů) a určitá témata chybí úplně (specifická a nespecifická 
primární prevence volného času, vzor rodiny jako typ nepřímé výchovy a prevence 
působící ze strany vzdělávacích institucí). 
 
K ověření 4 jednoduchých hypotéz (H3 – s již známým výsledkem) studentka zvolila 
dotazníkové šetření (130/104 = 80%) 16 položek a rozhovor se 4 respondenty 
rozdělenými podle věku (7 - 12, 13 – 18 let). Výsledky dotazníkového šetření 
zpracovala do přehledných tabulek a grafů s interpretací. Žádná z H se nepotvrdila. 
 
Rozsah práce je přiměřený 40s. V textu je velké množství chyb (interpunkce, velká 
písmena). Studentka cituje ze 13 literárních pramenů a 1 internetového zdroje. Práce 
je doplněna 1 přílohou (vzor dotazníku). 
 
Cíl práce byl částečně splněn. 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Co si představujete pod svým výrokem, …“že má společnost věnovat více 
pozornosti tomu, jak děti tráví svůj volný čas“ (s. 3) 

2) Kdo je zodpovědný za trávení volného času dětí a mládeže? 
3) Myslíte si, že ten kdo má teoretickou znalost, má i praktickou dovednost? 
4) Jak jste chtěla potvrzovat H závislé na věku respondentů, když výsledky 

dotazníkového šetření byly získány z věkově smíšené skupiny. 
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