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Téma bakalářské práce Martkéty Borovské patří k sociologickým tématům, která jsou 
naprosto aktuální a potřebná, a přes to na ně sociologie myslí jen málo. Tedy  - jako na 
výzkumné téma. Autorka oprávněně uvádí, že jde o téma velmi významné, aktuální a 
v sociologickém zkoumání zanedbané.( Situace se zřejmě záhy změní, protože v roce 2007 je 
nosným tématem výzkumů řady ISSP právě volný čas a sport. A i  z jiných důvodů. Ale dnes 
tomu tak je.) 
Jde o téma velmi široké a tím, že je mu věnovaná malá pozornost, tak i vlastně málo 
konceptuálně zvládnuté a propracované. Tento fakt byl pro autorku velkým handikapem. 
Protože ji nutil zabývat se mnoha tématy a to přirozeně vedlo k zjednodušením a 
nepřesnostem. Na druhé straně samotný fakt, že se o nich zmiňuje, je důležitý a pomáhá 
otevírat téma volného času v současných podmínkách české společnosti. 
Literatury na toto téma v české sociologii mnoho není, takže autorka často sáhla k velmi 
dávným pramenům. To má občas vliv i na trochu dřevní způsob interpretace i současných 
údajů, či prezentací pohledů na volný čas. Tady bych radil k opatrnosti. 
Metodicky je práce trochu neurovnaná. Je to dáno jednak šíří tématiky a také dost volnou 
formulací „hypotéz a ostatních cílů práce“, jak píše autorka. Striktně vzato jsou napsány čtyři 
hypotézy, avšak ve skutečnosti jsem jich v prezentovaném přehledu hypotéz (str. 12)  
napočítal deset. To a fakt, že nikde není prezentována operacionalizace těchto hypotéz, je 
logickým pramenem skutečnosti, že v závěru není možné prezentovat úplněji, zda se hypotézy 
potvrdily či nepotvrdily. Vztah mezi hypotézami (str. 12) a závěrem (str. 65 a 66) je volný a 
proces poznávání většinou nesplňuje podmínky pro to, že by bylo možné konstatovat 
potvrzení či vyvrácení hypotéz. Myslím, že by zpracování prospělo zúžení pohledu.  
Za nejpozoruhodnější považuji vlastně kvantitativní údaje o struktuře volného času. Zvláště 
pokud jde o životní čas. Tabulka č. 1 je skvělá a sama o sobě by mohla být východiskem pro 
bakalářskou práci.  
Další údaje jsou spíše zajímavé, ale jejich prezentace je někdy problematická. Nejen pokud 
jde o prameny a jejich srovnávání – např. u kompatibility dat ze šedesátých let s daty ze 
současnosti – ale také proto, že některé tabulky jsou nesrozumitelné a legenda nedostatečná. 
Např. Tabulka č. 3, ale i č. 5, 6, 7, 8, atd. Skoro každá prezentace dat má nějaký nedostatek, 
který ztěžuje orientaci. Hlavně je ale škoda, že autorka nevěnovala větší pozornost 
interpretacím. Možností pro interpretace bylo mnohem víc, než jaké uvádí. 
Při zacházení s pojmy – už jsem napsal, že bylo nutné zaborusit do mnoha oblastí a to byl 
úkol velmi obtížný – se autorka občas dopouští chyb. Nabízejí se proto některé otázky spojené 
s pojetím vybraných pojmů: 

- Co to je sociální status a jaký je jeho vztah k sociální roli? 
- Jaká je vlastně skutečná podoba vztahu mezi dynamikou změn charakteru převažující 

práce (diferencované!) a změnami rozsahu, ale především obsahu volného času. Jak je 
to s mírou vlivu mezi oběma složkami? 

- Jaký je vztah mezi prací a zaměstnáním v uvedených souvislostech (tedy: v pojetí, 
rozsahu, obsahu a ovlivňování volného času a práce a zaměstnání)? 

Namítám také vůči jazyku (často složité a dlouhé věty, někdy obtížně srozumitelné) a 
gramatice: interpunkce je poměrně volná, občas vypadne sloveso..(str. 8, 9, 13, 18, 21, 24, 
atd.) Práce s prameny je většinou dobrá, pramenů je dostatečné množství i odpovídající 



struktura (až na výjimky: námitky vůči pracím P. Saka jsou oprávněné!), ale někdy nejsou 
prameny uvedeny přesně, někde nejsou uvedeny vůbec. (Str. 13, 15, 21 atd.). 
Velká složitost vedla autorku často k závěrům, které mají podobu spíše hodnocení než 
rozboru. Možná – s textu se to zdá – jde ale o její obecnou osobnostní dispozici..? Alespoň tak 
se to projevuje na řadě míst textu. 
Přesto jde o práci zajímavou a užitečnou a ne nepovedenou.  
Jde o vstup do tématu, který bylo potřeba absolvovat z mnoha stran a s velkou odvahou a 
zájmem. Ne všechno se povedlo, ale práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ocenit jako 
velmi dobrou, počtem kreditů kolem 30. 
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