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Oponentský posudek 

Ludmila Valentová, Volný čas očima křesťanské mládeže, Bakalářská prácl'l, UK HTF, Praha 
2009,67 s. (včetně příloh) 

Předložená bakalářská práce obsahuje poděkování, prohlášení, anotace a klíčová slova 
v českém i cizím jazyce, úvod, teoretickou část (3 kapitoly), praktickou část včetně 

dotazníkového šetření (3 kapitoly), závěr, použitou literaturu (20 knižních titulů, I interní 
informační materiál, 5 odkazů na internetové zdroje) a přílohy. Seznam zkratek není uveden. 

V teoretické části se studentka věnuje pojmu "volný čas", který v I. kapitole vymezuje 
pozitivně i negativně (s. 10), zohledňuje hlediska pedagogická, psychologická, ekonomická, 
sociologická aj. (s. 11-12), funkci volného času (s. 12) a různé aspekty trávení volného času 
(s, 13-15). V závěru první kapitoly čtenáře v krátkosti seznamuje s historií volného času 
v našich zemích (s. 15-17). Ve 2. kapitole studentka zmiňuje legislativní zakotvení volného 
času v Úmluvě o právech dítěte, čl. 31, odst. I. (s. 18) a poukazuje, že hodnotová orientace 
člověka. souvisí sjeho životním stylem, sociálními vazbami, prostředím (s. 19-20) i věkem 
člověka (s. 21-23.). Využití volného času zabezpečuje rodina, škola nebo výchovná zařízení 
(s. 23-24). Třetí kapitola teoretické části předkládá diferenci mezi "diecézním centrem pro 
mládež", které zajišťuje především administrativní stránku aktivit pro mládež a "diecézním 
centrem života mládeže", které se zaměřuje na realizace aktivit spolu s pěstováním 
společenství. Dále je přiblížen vznik těchto center i s jejich aktivitami (s. 26-30). 

V praktické části (4. kapitola) je představena historie i současná práce 
v interdiecézním centru "Křižovatka" (s. 32-36). Je vyzdvižena funkce Písma Svatého 
v pedagogickém procesu i v duchovním růstu vychovávaného a vychovatele (s. 36-37). Pátou 
kapitolu věnuje autorka popisu pracovního týmu, který zajišťuje službu mladým lidem 
v diecézním centru života mládeže 24 hodin denně i praktický chod centra, Na základě 
praktického výzkumu je předloženo, kdo a jakým způsobem se hlásí do této služby, a čím ho 
tato služba obohatila (s. 38-39). V 6. kapitole je předloženo dotazníkové šetření, včetně 
verifikace tří hypotéz, Autorka použila dotazníkovou metodu s uzavřenými a polouzavřenými 
otázkami, celkem 14 otázek. Respondenty ve věku 13-25 let tvořilo 50 křesťanů a 50 mladých 
lidí bez vyznání nebo jiného náboženského vyznání, dotazníková návratnost činila 100 % (s. 
40-24). Grafické vyhodnocení dotazníku považuji za zdařilé a nalezneme jej na s. 42-57, dále 
je zařazena i konkrétní výpověď dívky o dvouleté zkušenosti v mládežnickém centru 
"Křižovatka" (s. 55-57). V závěru autorka shrnuje význam rodiny i odborníků pro formování 
volného času mládeže. Dále je přiložen dotazník a fotografie z různých setkání v centru pro 
mládež "Křižovatka". 

Studentka se věnuje velmi aktuálnímu tématu a má s ním osobní zkušenosti, které ji 
slouží jako základ praktické části bakalářské práce. Po stránce obsahové lze praktické části 
vytknout pouze to, že studentka mohla více pracovat s odbornou literaturou (např. v otázce 
společenství, lásky, Písma atd.). Celkově lze říci, že co do obsahu považuji práci za 
přínosnou. Také osobnost kněze Miroslava Šimáčka i jeho práce pro mládež je známa 
v nekatolickém prostředí, a proto je důležité, že se jí dostává prvních odbornějších 
zhodnocení. Na základě vlastního autorčina výzkumu práce přináší nové poznatky, které 
poslouží k zhodnocení významu jiných obdobných center, 

Po formální stránce však práce vykazuje značné nedostatky v práci s literaturou, 
Celkově na většině míst není zřejmé, z jakého zdroje autorka cituje nebo parafrázuje, Např. 
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není objasněn původ úvahy u řec. slova "scholazein" (s. 19), dále aktivity center (s. 27-30), 
pojem "Fokolare" (s. 32, pozn. 13) atd. 

Označení částečně citovaného nebo parafrázovaného textu studentce na více místech 
chybL Např. na s. 16 studentka píše bez uvedení zdroje " ... Ostoj pracoval 14-16 hodin, 
vzhůru byl tak 18-20 hodin, to znamená, že v době největšího pracovního zatížení spal pouze 
4-6 hodin." Přitom téměř stejnou větu uvádí Pávková J. a kol.: Pedagogika volného času. 
Praha: Portál, 1999, s. 21, cituji: " ... Ostoj pracoval 14-16 hodin; vzhůru byl tak 18-20 hodin, 
to znamená, že v době nevětšího pracovního zatížení spal pouze kolem 4 hodin a většinou jen 
asi 6 hodin." O dva odstavce dále studentka částečně cituje bez udání odkazu z Pávková J. a 
kol., tamtéž, s. 23: "Tento vývoj nebyl hladký a přímočarý, za občanských a zejména obou 
světových válek byl život dětí a mládeže deformován a ničen, zařízení volného času 

likvidována." Na s. 17, v pozn. 7 sice studentka odkazuje na titul, nicméně bez udání strany. 
Studentka neuvádí dvojí citace: např. na s. 16 ve větě " ... nevelká mezera 2-4 hodin 

,volného času· ... " (citováno podle Pávková J. a kol., s. 21.) 
Studentka neuvádí odkazy na biblické texty např. "Pomni na den sobotu!..." (s. 19), 

"miluj svého bližního jako sám sebe" (s. 34), což se na teologické fakultě ve vědecké práci 
předpokládá. 

Seznam literatury neobsahuje ISBN u všech titulů a počet stran je uveden pouze u 
jednohq, název děl není psán kurzivou. U internetových zdrojů není dodržena bibliografická 
norma zcela, tzn. není uveden autor, název článku, datum poslední úpravy a citace. 

Celkově lze k formální stránce práce shrnout, že z uvedených 26 titulů v seznamu 
literatury je přímý odkaz v textu pouze na 8 titulů, přičemž celá práce obsahuje celkem 17 
poznámek pod čarou. Zcela chybí v textu odkazy na internetové zdroje, které byly pro 
zpracování praktické části zřejmě zásadní. Naopak v textu je uvedena citace, která nemá 
v seznamu literatury na první pohled adekvátní přiřazení: "citace P. Miroslav Šimáček, 
Evropský kongres Paderborn 1998" (s. 35). 

Otázky k obsahu: 
1. V čem je interdiecézní centrum "Křižovatka" přínosné, odhlédneme-Ii od jeho historie? 
2. Prosím o bližší specifikaci autorčina tvrzení ze s. 20: "Jak nakládat s volným časem se 
v budoucnosti budeme učit stejně jako vykonávat profesi. Získávat a cvičit kompetence pro 
volný čas bude patřit především k úkolům školy." 
3. Jak lze rozvíjet křesťanské společenství v práci s mládeží? 

Hodnocení: Vzhledem k formálně-metodickým nedostatkům navrhuji známku "slabší 
dobře" (3 -). 

ll. května 2009 ~,~J 
ThDr. Mgr. Noemi Bravená 
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