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   Volnočasové sportovní aktivity žáků základních škol na Kolínsku

       Trávení volného času dětí školního věku je velmi aktuální a závažnou  problematikou a 
zpracovat ji na úrovni bakalářské práce je pochopitelně společensky jednoznačně přínosné. Je 
však třeba mít na zřeteli obtížnost tohoto úkolu.

Logicky strukturované cíle a úkoly práce (s.9-10) dávají první předpoklad 
k úspěšnému řešení  zvolené problematiky. Bohužel se z této kapitoly vytratil pilotní průzkum 
uváděný na s. 30.
     Teoretická část  (s. 11-28) je velmi zajímavá a vypovídá o šíři autorova záběru. Je 
vynikající, že se M. Keltner dokáže dívat na tutéž problematiku z různých hledisek. Ne 
všechny složky této části jsou však vyrovnané. Zatímco se některé kapitoly dostávají velmi 
hluboko do sledovaných problémů, jiné zůstávají na povrchu věcí. To jistě vyplývá z 
nedostatků autorových zkušeností s tvorbou podobného textu.
     Na s. 29  Keltner poměrně obratně formuluje 5 hypotéz, z nichž potvrdily pouze dvě.
Velmi jednoduchý výzkum a vhodně volená dotazníková metoda dávají ve svých výsledcích 
představu o trávení volného času školních dětí na Kolínsku. Domnívám se ovšem, že je tyto 
výsledky lze vztáhnout i na využívání volného času obecně. V tom také spatřuji největší 
přínos práce, kterou považuji za prakticky dobře využitelnou. Výzkumný soubor (vzorek) je 
dostatečně rozsáhlý. Výsledky výzkumu jsou přehledně a exaktně prezentovány a vyplývají 
z nich zajímavé závěry.  To, že se děti z měst budou věnovat více závodnímu sportu, než děti 
z venkova by se ještě dalo předpokládat, ale délka  pasivně tráveného volného času městských 
i vesnických dětí je otřesná.   

     Po formální stránce je práce velmi pečlivě vypracována. Z drobných nedostatků lze 
uvést např.  nesrovnalosti v číslování kapitol na s. 23 a 24  (4.3.1 a 4.3.2 místo 3.4.1 a 3.4.2).
Přestože tyto chyby nejsou podstatné neměly by se ve kvalifikační práci vyskytovat.
     Autor  zpracoval zadané téma na požadované úrovni. Jeho bakalářskou práci doporučuji  
k obhajobě.
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