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Téma volného času ve vztahu ke kfesťanství a mladým lidem je studentce blízké, 
sama se cítím být určitým svědkem, neboť je mladá, věřící a dlouhá léta se snaží svůj volný 
čas trávit mj. ve společenství mladých kfesťanů, každopádně však aktivitami, které přispívají 
k jejímu vnitfnímu růstu ajsou užitečné i pro její okolí. Hned v úvodu práce se tak ohrazuje 
proti názorům, že dnešní mládež je špatná a tráví volný čas nehodnotným způsobem. 
Upozorňuje na to, že každý je jiný a někdo umí svého času využívat lépe, někdo hůře. Jako 
jedna z proměnných, která kvalitu volného času může ovlivňovat ajejíž vliv chce Ludmila 
také prokázat, je právě přítomnost kfesťanské víry a kfesťanské výchovy. 

Cflem práce je tedy: Přiblížit život kfesťanské mládeže ve volném čase a ověřit 
předpoklad, že mladí kfesťané přistupují k volnému času jinak než jejich vrstevníci bez 
vyznání. Poukázat na význam diecézních center života mládeže. 

Uspoládánf práce se mi jeví jak z hlediska obsahu tak i formy jako bezproblémové, 
přehledné; systematické Gen malá poznámka - do stránkování bych nezapočítávala listy 
s nápisem teoretická nebo praktická část). 

Teoretická část (20 strim): V 1. kapitole obsahuje vymezeni fenoménu volného času, 
jeho pojetí, funkce, historický vývoj a tráveni volného času. 2. kapito1aje věnována volnému 
času dětí a mládeže a 3. kap. přiblifuje diecézní centra pro mládež a diecézní centra života 
mládeže (čtenář má možnost dozvědět se, jaký je mezi oběma typy organizaci rozdíl). Pro 
konkrétnější představu je zde také přehled akcí, které v letošnim školnim roce pořádá jedno 
z center se sídlem v Praze. 

Praktická část (25 stran) sestává z několika kapitol. První je věnována 
Interdiecéznímu centru Křižovatka, které studentka přibližuje na základě svých dlouhodobých 
řekněme zúčastněných pozorování a zkušeností. Další zprostředkovává ve stručnosti výsledky 
průzkumu života "týmáků" (tj. mladých lidí, kteří se rozhodnou po nějaký čas naplno věnovat 
týmové práci s mládeží), který byl realizován v r. 200 I. 

Za nejdůležitější však: považuji dotazníkové šetřeni, doplněné kazuistikou, které 
studentka provedla s cílem ~istit podobnosti a odlišnosti způsobu tráveni volného času 
kfesťanské mládeže a mládeže bez kfesťanského vyznáni a ověřit zformulované hypotézy. 
Dotazník byl určen mladým ve věku od 13 do 25 let. Vzorek sestával ze 100 respondentů 
(což je přiměřený počet), záměrně bylo vybráno 50 kfesťanů a 50 lidí bez kfegťanského 
vyznání. Jen mám drobnou výhradu k faktu, že většina kfesťanů byla vybrána právě v centru 
Křižovatka a tudíž zde nebude mnoho o těch věřících, kteří centra nenavštěvují. Proto zde 
také převažují dívky (taktéž však převažují ve vzorku mladých bez vyznání, kde se mohl 
poměr pohlaví přece jen ohlídat). Vzorek tak nebude dobře reprezentovat všechny mladé, na 
což však studentka sama upozorňuje. Část otázek v dotazníku byla určena oběma skupinám -
právě pro srovnáni odpovědí na způsob tráveni volného času a spokojenost s ním. Všechny 3 
hypotézy se tÝkaly této části dotazování. Zbylá část otázek byla určena pouze osobám 
navštěvujícím centra, tedy pouze kfest'anské mládeži, ke zjištěni četnosti návštěva důvodu 
pobytů. Zpracování je v pořádku, zvlášť pro každou skupinu, spojeno v grafu pro srovnání. 
Ještě pár poznámek ke kapitolce Shrnutí: Malá chybka se vloudila u odkazů na stránky, kde se 



mají vyskytovat jednotlivé grafy a tabulky, ověřující hypotézy. V reálu se vyskytují o tři 
stránky dále, než studentka (pro větší komfort čtenáře) uvedla. Dále reaguji na výrok, že třetí 
hypotézu (,,Křesťanská mládež má méně svého osobního volného času neŽ mládež bez 
křesťanského vyzuání") Ludmila považuje za potvrzenou: Nepotvrdila se takjednozuačně. 
Mladí bez vyznaní sice volí nejčaStěji nejvelkorysejší možnost (66% oproti 50% křesťanů), 
ale na druhou stranu 16% z nich má volný "pouze víkend" oproti 2% křesťanů. V závěru 
empirické části ještě nalezneme zajímavou "zpověď" týmačky, která sloužila v týmu dva 
roky. 

Celková hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu je spíše velmi dobrá. 

LiteraJura, internetové a da/ši ZJlroje byly vhodně vybrány, citace a odkazový aparát 
jsou v naprostém pořádku. 

Rozsah práce je přiměřený, teoretická i praktická část jsou vzorně vyvážené. 
Výsledky jsou vyutitelné zejm. pro ty, kteří pracují s dětmi a mládeží. Ja7J'ková a 

stylistická ÚFoveif je velmi dobrá, úprava je výborná, práCe je doplněna nmožstvim barevně 
výrazných grafů a fotografií v přílohách. 

Otázky k diskusi při obhajobě: 

• Stručně shrňte, co tedy znamená volný čas v očlch křesťanské mládeže. 

• V č~m ~p!.lfuijete pM!!!y M1.o, ~e mltlge~ ~e~ VY~!!á!l.í Mv! výI:~!!ě v!ce času 
sledováním televize a videa? 

• Domníváte se, že pokud by se do Vašeho vzorku věřících křesťanů dostali i ti, co 
nenavštěvují diecézní centra, byly by jejich odpovědi na otázky o trávení volného času 
téměř totožné? 

Výsledné hodnocení: v Ý bor n ě s velkým mínusem za uvedené drobné nedostatky 

V praze dne 9. 5. 2009 

IllZa/% ,J},"O-:.1 
Mgr. Marie Dvorná 


