
 
 
 
 
 

Posouzení bakalá řské práce Radky Zerzánkové  
 

Organizovaný volný čas mládeže v Poli čce 
  (UK FHS, Praha 2008, 59 stran + CD p říloha) 

 

 

 P ůvodní zám ěr Radky Zerzánkové byl mnohem širší. Teprve v pr ůběhu 

práce jej autorka zúžila a ur čitým zp ůsobem také zm ěnila. Z d řív ější velmi  

nereálné p ředstavy, že p ůjde o kvantitativní výzkum volného času patnácti 

až osmnáctiletých v Poli čce, sešlo nejen v d ůsledku rozsáhlosti takového 

úkolu pro jednoho člov ěka, ale také jako d ůsledek osobních životních 

událostí autorky: p řerušila na delší dobu studium (narození syna), a ta k  

dříve získaná data (z roku 2004) p řestala být aktuální. Ovšem tím bylo na 

druhé stran ě umožn ěno srovnání s údaji sou časnými (tedy z roku 2008).  

 A tak p ůvodní zám ěr doznal zna čné zm ěny. Ze sociologické 

kvantitativní akce byl správn ě p řehodnocen na statisticko demografickou 

práci, kterou je možné využít jak pro p řípadnou navazující sociologickou 

akci, tak k další širší analýze nabídky a poptávky volno časových činností 

ve sledovaném m ěst ě. 

 V úvodních t řech sloupcích práce se zmi ňuje o tom, že se podílela 

v roce 1999 na realizaci projektu podporovaném z fo ndů EU a zam ěřeném na 

volný čas d ětí a mládeže. Pro č nejsou uvedeny zám ěry a výsledky? P řípadn ě 

odkaz na dokumenty či výsledky?(str. 2) 

Necelé čty ři strany autorka v ěnovala Metodologii (str. 3-6). 

Specifikuje hlavní cíl, díl čí cíle, z nichž vyvozuje hlavní „hypotézy“.  

Správn ě ale m ělo být uvedeno, že jde o hlavní otázky . V této části se 

zabývá také stru čným popisem technik, ale i stru čný popisem p řístupu k 

literatu ře.  

 Následuje Teoretická část (str. 6-20), kde od výkladu pojm ů p řechází 

ke konkrétnímu pohledu na problematiku volného času. Stru čně se zabývá 

volným časem a adolescentní mládeží a opírá se o výb ěr z rozsáhlé 

literatury o tomto tématu. Pon ěkud problematické jsou však na tuto 

literaturu odkazy. N ěkteré práce v ůbec nenajdeme v seznamu použité 

literatury (nap ř. Nakone čný nebo Ří čan na str. 9, Bílá kniha o mládeži na 

str. 15 ad.), velmi často nejsou uvedeny stránky (to se ale stává 

v sou časné dob ě všeobecn ě velmi častým jevem), odkazy na literaturu nejsou 

jednotné (nap ř. i auto ři jsou uvád ěni jednou bez, podruhé s tituly – viz 

str.16; Hofbauer; Sak).  Kapitolu autorka zakon čuje stru čným pojednáním o 

vztahu volného času a sportu. 

 Jádro vlastní autorské práce Radky Zerzánkové spo čívá v poslední 

části (Výzkumná část, str. 20-57). Ani nemusíme v ědět o velké časové tísni 



autorky, abychom si to p ři jejím  čtení uv ědomili. V ětšinou jde o 

deskripci, které je velmi obtížn ě čitelná. Čtená ř se neubrání dojmu, že 

jde o snahu co nejvíce rozší řit text. P řitom by sta čily drobné p řehledné 

tabulky, které vypovídají více, než text s nep řehlednými čísly. V práci je 

uvedeno zna čné množství sloupcových a kolá čových graf ů, z nichž mnohé jsou 

svými nadpisy a popisy zna čně nesrozumitelné (nap říklad co znamenají názvy 

graf ů 2b a 2c?). Aby jim čtená ř porozum ěl, musí pro čítat práv ě ty 

předcházející t ěžkopádné popisy čísel v textu. 

 Sou částí výzkumné části je také kapitola 11. „Výsledky, záv ěry“ 

(str.51-52). Jde tedy o odpov ědi na otázky (uvedené jako hypotézy) ze 

strany 3.  Odpov ědi jsou zcela lakonické bez v ětší snahy o vysv ětlení pro č 

je tomu tak, pop řípad ě o formulaci hypotéz.  

 Kapitola 12. „Výzkumy, které byly realizovány v Po li čce“ nebyla 

v textu využita a m ěla být spíše uvedená v p řílohách. Kapitola 13. 

„Poli čka, m ěsto mnoha možností ....“ m ěla být spíše uvedena na za čátku 

práce.  

Nakonec nelze nezmínit i zna čné nedostatky v soupisu informa čních 

zdroj ů (str. 58 a 59). 

 

 Vzhledem k tomu, že práce bude po ur čitých úpravách zcela jist ě 

využitelná pro pochopení stavu a situace ve m ěst ě Poli čka, navíc že 

přináší d ůležitá tvrdá data, která bude možné využít v dalšíc h pracích, 

navrhuji, aby byla ohodnocena v rozmezí 25 – 29 kre ditních bod ů. 

 

 

V Praze dne 4.6.2008. 

 

         Ladislav Hrdý 

 


