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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Lokalizace volnočasových aktivit obyvatel suburbií: Příklad města Roztoky 

  

Autor práce: Pavel Frydrych  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Práce má srozumitelně a výstižně stanovené cíle, které jsou reálně splnitelné v rámci rozsahu 

bakalářské práce. Lokalizace volnočasových aktivit obyvatel a její důsledky jsou důležitou 

problematikou, která má vazbu na společenský život v obci i ve zdrojových oblastech nově 

přistěhovalých obyvatel. Se společenským životem souvisí i tvorba sociálního kapitálu, kvalita života 

a v neposlední řadě se jedná o významnou oblast podnikání i rozpočtů obcí.  

 

Práce s literaturou 

Teoretickou část práce považuji za velmi zdařilou. Srozumitelně a jasně shrnuje významné teoretické 

koncepty související s tématem. Výzkumné otázky práce z ní logicky vyplývají. V rámci teoretického 

vymezení volného času by bylo zajímavé doplnit také koncept „serious leisure“ (poprvé  Stebbins 

1982).  Ten rozděluje volnočasové aktivity na tzv. nahodilé (casual), které jsou spíše pasivní a 

nevyžadují od jedince žádné speciální schopnosti a na tzv. seriózní (serious), které vyžadují 

dlouhodobé a intenzivní zapojení jedince a obecně jsou pro rozvoj jedince přínosnější a mohou mít i 

pozitivní společenský dopad. Autor by pak mohl na základě tohoto dělení vyhodnotit aktivity 

respondentů a analyzovat tak jejich potenciální dopady v jednotlivých lokalitách.  

 

Metodika práce 

Autor zvolil metodu dotazníkového šetření, která byla dle mého názoru pro účely bakalářské práce 

vhodnou metodou. Zajímavější výsledky by zajisté poskytla metoda deníkového záznamu. Takové 

šetření by však bylo příliš náročné. Autor si sám uvědomuje některá úskalí sestaveného dotazníku. Já 

bych doplnila, že by bylo vhodné detailněji (i s příkladem) popsat tabulku, do které respondenti 

doplňovali aktivity. Za zvážení by stálo i předepsat aktivity a nabídnout možnost doplnění a příp. 

zúžit dotazník jen na aktivity vykonávané mimo domov.  Dotazníky by tak byly srovnatelnější a větší 

smysl by dávalo i vyhodnocení počtu aktivit na respondenta (viz dále). V dotazníku je také uvedeno, 

že má respondent přeskočit na ot. 19, která ale v dotazníku není.  Pro účely vyhodnocení bych 

zařadila nejen dělení respondentů dle věku ale i dle typu ekonomické aktivity. Celkově se ale 

domnívám, že metodický postup byl správný a poukázal na problémy při sestavování dotazníku, ze 

kterých se mohou poučit autoři dalších podobných prací.  

 

Analytická část práce 



Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v_2 

Strana 2 (celkem 3) 

Vlastní šetření autor vyhodnotil velmi detailně a z různých úhlů pohledu. Za nevhodné, vzhledem 

k metodice šetření, kdy měli respondenti sami vepisovat aktivity, považuji hodnocení počtu aktivit 

na osobu. Výsledek může být velmi zkreslen na základě toho, co si daný respondent představuje pod 

pojmem volnočasová aktivita. Autor pak dochází k paradoxnímu závěru, že nejméně aktivit mají děti, 

které mají ale volného času nejvíce. Pro ty je ale volnočasovou aktivitou i návštěva hřiště či lezení po 

stromech. To ale zřejmě do dotazníku nikdo neuváděl.  Autor také uvádí, že někteří respondenti 

neprováděli doma žádnou volnočasovou aktivitu. To ale považuji za velmi nepravděpodobné a 

přiřadila bych to spíše k metodickým problémům.  

Větší pozornost by si dle mého názoru zasloužil popis volnočasových možností v Roztokách včetně 

např. recenzí daných zařízení. 

 

Závěry práce 

V závěrech práce autor poukazuje na relativně vysoký podíl volnočasových aktivit vykonávaných 

v místě bydliště, čímž potvrzuje již dřívější výzkumy, které poukazují na relativně vysokou 

angažovanost nově příchozích obyvatel do suburbánních obcí. Závěry práce jsou spíše 

kvantitativního charakteru. Zajímavé by také bylo zhodnotit potenciál jednotlivých respondenty 

jmenovaných volnočasových aktivit pro tvorbu sociálního kapitálu či sítí kontaktů a hlouběji 

diskutovat relativně nízké zapojení do společenských aktivit v místě bydliště.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Po formální stránce je práce kvalitní, neobsahuje větší množství překlepů ani gramatických chyb. 

Z hlediska stylistiky je také kvalitní, jen v kapitole 5 nebylo dle mého názor dostatečně zřejmé, zda 

autor píše o všech volnočasových aktivitách nebo jen o volnočasových aktivitách lokalizovaných 

mimo Roztoky.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Autorovi práce se podařilo na základě vlastního šetření dojít k zajímavým, prakticky využitelným 

zjištěním, která navíc dokázal kvalitně teoreticky ukotvit. Ačkoli jsou v práci menší nedostatky 

související se sestavením dotazníku a interpretací některých výsledků, považuji ji za velmi dobrý 

základ pro další navazující studie.    

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 
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Otázky k obhajobě 

Jak si vysvětlujete relativně malý podíl společenských aktivit vykonávaných v Roztokách? Lišily se 

významněji výsledky v závislosti na délce bydlení v suburbiu?  

 

Datum: 1.6.2016  

Autor posudku: RNDr. Tereza Kůsová  
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