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Předložená bakalářská práce čítá 48 stran vlastního textu, které dále obsahují 7 tabulek, 6 
grafů, 1 obrázek a jsou doplněny 4 přílohami. Seznam použité literatury obsahuje 36 položek, 
které ještě doplňují další řádně citované zdroje. 
 
Hlavním cílem práce je na základě výsledků rozsáhlého dotazníkového šetření provedeného 
profesionální agenturou zjistit, zda existují rozdíly v trávení volného času městské a 
venkovské populace. Tedy do jaké míry regionální a sídelní diferenciace působí na rozdílné 
možnosti v trávení volného času. Autorka vcelku vhodně zvolila pro porovnání výsledky 
získané od respondentů z Prahy a z kraje Vysočina. Lze konstatovat, že cíl, který si autorka 
vytyčila, se jí podařilo naplnit. 
 
Práce Anety Mlčochové má klasickou strukturu požadovanou od takového to typu práce. Jsou 
stanoveny pracovní otázky, přiblížena metodika práce, nechybí stručné, ale výstižné 
zarámování řešené problematiky. Stěžejní části práce, kterou je hodnocení výsledků šetření 
předchází charakteristika zvolených krajů. Základním přístupem je kvantitativní přístup, ale 
autorka se pokusila i o drobný vlastní kvalitativní výzkum, jehož výsledky využívá 
k detailnějšímu dokreslení možností trávení volného času na venkově. 
 
Přesto, že k obsahu práce nemám zásadní výhrady, dovolím si několik připomínek. 
V obecném zarámování práce je třeba deklarovat, že je vedena polemika o trávení volného 
času populace ve vyspělých zemích. Při popisu trávení volného času postrádám zmínku o 
lidském a sociálním kapitálu, jehož kvalita hraje zejména na venkově mnohem významnější 
roli než technická vybavenost obcí. Mnohdy hraje významnou roli pro trávení volného času 
přítomnost školy – v práci není o této instituci ani zmínka. (Rozhodně důležitější než 
kanalizace a plynofikace). Autorka operuje při popisu vybavení kulturními a sportovními 
zařízeními operuje s absolutními hodnotami. Relativní ukazatele (např. na počet obyvatel) 
budou přinášet odlišné výsledky. Jaké?  
 
Práce přináší rozhodně zajímavé výsledky, ale na kvalitě ji ubírají některé formální chyby: 
problém s termínem hustota obyvatelstva (správně hustota zalidnění např. na str. 18, 19, 21. 
Některé věty nejsou jasně formulovány, vyskytují se prohřešky proti češtině – pády (s. 21, 34, 
44…), případné opakování stejné věty na straně 35 a 36. 
  
I přes zmíněné připomínky jsem přesvědčena, že předložená bakalářská práce splňuje 
požadavky, které jsou na takovýto typ práce kladené a doporučuji ji k obhajobě 
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