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Hodnocení práce
Předložená bakalářská práce Petra Pávka je zaměřena na problematiku pedagogiky
volného času a současně zkoumá specifické aspekty rodinné výchovy. Z obou těchto pohledů
je zřejmé, že zvolené téma je aktuální.
Práce sice slibuje klasické rozvržení na část teoretickou a výzkumnou, nicméně teoretická
východiska jsou velice omezená a neodpovídají poměrně rozsáhlému seznamu použité
literatury. Bylo zřejmě záměrem autora soustředit pozornost především na část empirickou
včetně podrobného popisu průběhu výzkumu. V ní je také těžiště práce jak z hlediska rozsahu,
tak i její obsahový přínos. Cílem bylo zjistit okolnosti motivace dětí ke sportovním aktivitám
a současně roli rodičů v této volbě. V neposlední řadě bylo snahou autora zjistit, jaký vliv má
sportovní činnost dětí na soužití rodiny. Práce je řešena kvalitativním výzkumem,
z metodologického hlediska je uplatněn řízený rozhovor. Vzhledem ke specifice této
výzkumné formy lze připustit podrobnou interpretaci rozhovorů s respondenty, přestože tvoří
převážnou část celé práce. Výsledkem je však určitá nevyváženost celé práce, jak bylo výše
upozorněno. Autor mohl též věnovat větší pozornost vyhodnocení výsledků a vyvození
závěrů umožňujících určitá zobecnění.
Přes uvedené námitky práce svědčí o velkém zájmu autora o zkoumanou problematiku, o
jeho snaze podrobně zdokumentovat celý průběh výzkumného šetření a zároveň i o
dovednosti uplatnit vlastní praktickou zkušenost. Práce je vcelku přehledná, jazykové
zpracování nemá vážnější závady. Její přínos lze spatřovat v objasnění některých souvislostí
mezi životním stylem rodiny, aspiracemi rodičů a motivací dětí k zájmové činnosti. Práce
může poskytnout i užitečné poznatky pro učitele a vychovatele v oblasti pedagogiky volného
času.
Otázky k obhajobě:
1. Co je hlavní překážkou častějšího využívání sportovních aktivit v trávení volného času
dětí a mládeže?
2. Je možné považovat v budoucnu za problém zvyšující se finanční náročnost většiny
sportovních aktivit?

Souhrnné vyjádření:
Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji
k obhajobě.
Celkové hodnocení práce známkou:
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