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Zvolené téma považuji za aktuální a využitelné pro praktický život v oblasti pedagogiky volného času 

a např. sociální patologie. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.  Splněným cílem práce 

bylo zjistit informovanost dětí a mládeže o nabízených volnočasových programech v místě jejich 

bydliště, dále zjistit, zda se rodiče podílejí na správném trávení volného času dětí, jak nejčastěji děti 

tráví svůj volný čas a zda vědí, jak trávit svůj volný čas smysluplně. 

Autorka začíná svou teoretickou část práce , která je přehledně a logicky členěna do kapitol a 

podkapitol, pojmem volný čas, správně upozorňuje na skutečnost, že dnešní děti a mládež mají dost 

volného času, a společnost by mu tak měla věnovat velkou pozornost, prevence je účinnější a levnější 

než následné řešení problémů a chyb a hodnotná výchova ve volném čase má preventivní význam, 

jak autorka správně zdůrazňuje. Další kapitola je věnována výchově mimo vyučování a v jejím rámci 

činitelům vývoje, které na dítě a mladistvé mohou působit, není opomenuta ani zmínka o základních 

funkcích výchovy mimo vyučování. 4. kapitola se zabývá sociálně patologickými jevy a jejich prevencí, 

což se k tématu úzce váže, kvituji, že nebyla opomenuta ani šikana a násilí, byť velmi stručně, avšak 

vcelku přehledně. V 5. kapitole se autorka věnuje důležitému tématu, a to nejvýznamnějším 

zařízením pro výchovu mimo vyučování, jako jsou školní družiny, šk. kluby atd., možná jim 

v charakteristice mohla být věnována větší pozornost. Obsahem další kapitoly je preventivně 

výchovná péče, ústavní a ochranná výchova. Teoretická část není příliš obsáhlá, ale přehledně, 

systematicky a logicky popisuje základní pojmy a témata, která se váží k názvu práce. Vytýkám 

přílišnou jednoduchost v tomto směru. 

Cílem praktické části je zjistit pomocí dotazníkového šetření, jak nejčastěji děti a mládež tráví svůj 

volný čas, dotazníková metoda je vhodná pro takové šetření, respondentů bylo 104, což je možno 

považovat za rozsáhlejší vzorek, respondenti byli rozděleni na dvě skupiny podle věku, je tedy možné 

se vzorky dobře pracovat. Byly stanoveny  4 základní cíle výzkumu, které se šetřením a rozhovory 

podařilo splnit, na jejich základě byly stanoveny 4 hypotézy. Dotazník obsahuje 16 otázek, považuji ho 

za věcný a vhodný pro vybrané respondenty, dále autorka vedla rozhovory s respondenty, kteří byli 

vybráni formou náhodného výběru. 

Výsledky dotazníkového šetření byly přehledně graficky i slovně vyhodnoceny. Je zajímavé, že se ani 

jedna hypotéza nepotvrdila, o čemž vypovídá zvláštní kapitola v práci. Autorka také vedla rozhovory, 

vždy se dvěma respondenty z každé věkové skupiny, což dokreslilo celou problematiku šetření a 

tématu. Otázky kladené v rozhovoru byly jasné a stručné. Při vyhodnocování rozhovorů se alespoň 

jedna hypotéza potvrdila. 

Práce je stylisticky na odpovídající úrovni, občas se však vyskytují pravopisné a jiné chyby. Bylo 

využito odborné literatury i zdrojů. Práce je stručná a přehledná, pro potřeby bakalářské práce bych 

očekávala hlubší analýzu. 



Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VELMI DOBŘE. 

Otázky k obhajobě: 

1/ Jak můžete svou práci využít v praxi? 

2/ Co Vás při její tvorbě překvapilo? 

 3/ Jak hodnotíte činnost našeho státu v oblasti prevence ve volném čase, co a jak byste vylepšila? 

4/ Jak si vysvětlujete, že se Vám nepotvrdila ani jedna hypotéza při dotazníkovém šetření? 
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