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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

V práci se pro stejné vývojové období střídavě používají pojmy pubescence a  adolescence. 
Jaký je vztah mezi těmito pojmy? 

V čem se odlišuje trávení volného času jedinců vybraného souboru od trávení volného času 
jedinců z reprezentativních výzkumů, případně od  trávení volného času mimopražských a 
venkovských dětí?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Bakalářská práce „   Způsoby trávení volného času  dětí v období puberty“ představuje 
solidní prokázání schopností P.Šimkové zorientovat se v tématu, pracovat s odbornou 
literaturou a s pomocí vlastního výzkumu přinést nové poznatky. P.Šimková k práci 
přistoupila odpovědně a na práci pracovalo systematicky a dlouhodobě.  
V první části se teoreticky vyrovnává s psychologickými a sociologickými kategoriemi, 

souvisejícími s tématem, a přináší poznatky obsažené v odborné literatuře.
Druhá část seznamuje s přípravou výzkumu, s jeho průběhem a interpretuje získaná data. Za 
zdařilý lze považovat dotazník, jehož konstrukce je zřejmě nejtvořivější částí práce. 
Při posuzování teoretické části  se mi zdá závislost na odborné literatuře až příliš silná. Pozice 
a názory autorky práce se obtížně nacházejí, stejně jako kritický odstup.  I když u bakalářské 
práce se neočekává výrazný vlastní přínos, přeci jen si myslím, že student by se již u této 
práce měl pokoušet o vlastní intelektuální pozici. 
Výzkum byl dobře připraven a proveden, za slabší lze považovat vytěžení získaných dat  k 
interpretaci. Myslím, že se jedna o limity nejen studentky, ale i katedry. Studenti by měli mít 

k dispozici program na zpracování společenskovědních dat (např.SPSS). 

Doporučení k obhajobě: doporučuji/nedoporučuji     Doporučuji
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