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Čím si vysvětlujete, že Vaše hypotézy nebyly potvrzeny, že jste získala jiné výsledky, 
než jste očekávala? 
Kdybyste řešila znovu podobný výzkumný úkol, co byste udělala jinak a proč? 

Práce důkladně zpracovává problematiku volného času, poskytuje řadu zajímavých 
informací z historie volného času i z historie vybraných volnočasových uskupení. Empirický 
výzkum je pečlivě zdokumentován, oceňuji pečlivé zpracování výsledků a snahu o využití 
řádných statistických procedur. Rovněž oceňuji reflexi tvorby dotazníku a poučení z tvorby 
dotazníkových položek. 
Za nedostatek práce považuji opakovaný výskyt paušalizujících ničím nepodložených 
tvrzení týkajících se dnešní mládeže a jejího negativního přístupu k životu. Tato tvrzení 
nemají v práci žádnou funkci, neboť s nimi empirický výzkum vůbec nepracuje. Pokud 
autorka cítila potřebu je v textu přesto uvádět, měla explicitně uvést, že se jedná o její 
osobní názor/pozorování. Autorka reflektuje nedostatečně prozíravý přístup k tvorbě 
dotazníku, ale málo se zamýšlí nad tím, proč získala jiné výsledky, než očekávala. Diskuse 
by měla obsahovat návrh vysvětlení této skutečnosti, případně návrh dalších postupů, jak 
dané hypotézy potvrdit či vyvrátit. Práce se jmenuje Rozdíly v trávení volného času u dětí 
žijících na venkově a ve městě, z pochopitelných důvodů zkoumá autorka tento fenomén 
pouze na specifickém případu Nového Rychnova a Jihlavy. V práci postrádám diskusi 
přijatelnosti zobecňování tohoto konkrétního příkladu. 
 
 
 


