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Ana|ý za m ezi gen e ra čních a mezir egio n áln ích dife re n cia cí
volnočasových aktivit (na příkladu Prahy, Dobříše a Dobrušky)

Lenka Mazochová si vytkla ve své diplomov é práci náročný úkol pokusit se o
objasnění mezigenerační a meziregioná1ní diferenciace aktivit volného času
obyvatel Čn prostřednictvím áplikace časoprostorového přístupu T.
Hágerstranda. Potřebný empirický materiál jí k tomu měl pos|ytnout
dotazníkový ýzkum Ve třech městech. Zjištění resp. ověření m"ár"gitnální
diťerenciace aktivit volného času měla umožnit hierarchicky pojatá volba
zkoumaných měst, znichžjedno - v daném případě Praha - mělo reprezentovat
jádro aglomerace, druhé - v daném případě Dobříš - jeho zázemí a ttetí _
Dobruška - město v perifemí poloze. Práce vycházela z předpokladu, že tato
polohová diferenciace měst povede i k rozlišení forem trávení volného času
jejich ob1vatel a že bude natolik silnou determinantou, že analýzu
meziregionálních rozdíIů' volnočasových aktivit bude možné provést bez
uvažování sociálních a ekonomických charakteristik obyv atel. Mezigenerační -tj historické - rozdí|y vtrávení volného času obyvatel měly být zjišťovány
porovnáním struktur volnočasoých aktivit tří generací - studentů gym názii,
jejich rodičů a jejich prarodičů'

K jádru práce tvořenému popisem metodiky dotazníkového šetření, popisem a
diskusí jeho výsledků' zabírajícímu zhruba polovinu spisu, přistupuji obecnější
teoreticky a metodologicky orientované kapitoly zabýva1ící se kategorií volného
času, historickou podmíněností volného času, jeho členěním, druhým bydlením,
volným časem v české společnosti a charakterizací metodologie Hágerstrandoly
časoprostorové geografie' Textová část práce zaujímá IO7 stran' knimž
přistupuje Seznam literatury avyužiých informačních zďrojů, statistické údaje o
sledovaných lokalitách atexty ttí použitých dotazníků.

V diplomové práci prokázala Lenka Mazochová systematickou snahu vypořádat
se s teoretickou i empirickou složkou sledované problematiky' obeznámenost
(přímou či zprostředkovanou) s řadou k tématu se vztahuj ících studií aprokázala
nápaditost i značné organizační úsilí při zajišťování vstupních dat. origtnáIní
byla myšlénka srovnávat synchronní a diachronní strukturu voiného času tří
generací i aktivity volného času obyvatel polohově odlišných měst. Získaný
empirický materiál a jeho analýzapřinesly některé zajímavé poznatky, i když ne
všechny ty, které si autorka od ní slibovala. Po jazykov€ stránce i gráf,rcké
stránce je práce úhledná.

Náročnost úkolu, kteý na sebe autorka vzala záměr.em zabývat Ze Se sociálně
geografického hlediska problematikou volného času plyne jednak z toho, že tato
v zásadě sociologická problematika ji zavedla do vod pio geografa poněkud



/
odlehlejších a navíc v české sociologii během posledních patnácti let
zanedbávaných, jednak také z toho, že objasnění řady otázek, ktlré si práce
kladla, záviselo na nejistém úspěchu organizačně náročného dotazníkového
výzkumu ttí generací Ve třech rizných lokalitách výzkumu, s jehoŽ
koncipov áním a prováděním autork a možná neměla dost nezbýných zkušeností.
Vdiplomové práci se tak zvytčených cílů podařilo splnit jln jejich část. Na
některé problémy práce níže upozorňuji.

- Nejsem si jisý, jestli kromě ťormálního přihlášení se k metodologii
časoprostorové geografie byly přístupy této školy v práci skutečně využíty
jak to autorka na jejím počátku naznačé1e.

- Podstatnou záIežitostí je způsob, kterým autorka předkládá a posuzuje a
ýsledky dotazníkového šetření. K tomu následující poznánky:
1. Nebylo št'astné rozhodnutí apriori vypustit z ana!ýzy determinant

struktury volného času rodičů a prarodičů jejich vzděIání a omezit se
jen na úlohu regionální polohy města. Do analýzy vztahů mezi typem
města a strukturou volného času mělo vstoupit i vzďěIání proto, aby
byla nejprve vyloučena případná ťalešná korelace 

^"ži volným
časem a regionálním kontextem a bylo tedy podloženo autorčino
rozhodnutí v zďě|ání z analý zv vypustit.

2. V práci není jasné, jak autorka chápe a posuzuj e repTezentatirrnost
svého šetření a jak jeho reprezentativnost chtěla zajistit. Je zřejmé, že
výzkum zaměřený na gymnazisty a jejich rodiče a prarodiče byl
sociálně selektivní a že jeho zjištění proto nelze vztáhnout na
celkovou populaci sledovaných měst. Nebylo také možné ověřit
zkres7eni, k němuž mohlo dojít neúplnou návratností d'otazníků,,
protože nebyly známé kontrolní charakteristiky zák|adních souborů _
dotazovaných tříd. Možnost zobecnit získané r,ysledky je tedy ve1mi
malá a je nutné 1e prezentovat jen jako orientační. V iomto ohledu
autorka není dostatečně obezšetná a výsledkům šetření přikládá větší
platnost než jim skutečně náIeží' omylem je autorčina představa, žepři ýběru respondentů-rodičů a prarodičů uplatnila techniku
..sněhové koule...

3. Vpráci se věnuje nadměrná pozornost popisu procedurálních a
organizačních záIežitostí provedeného šetření na úkor ieho
obecněj š í ch a záv ažněj ších meto dolo gi ckých záIeŽito stí.

4. Část 3 práce. popisující metodiku dotazníkového šetření je
neorganicky zaÍazena před obecné části 4 a 5. Následovat měla až za
nimi jako uvedení kapitoly s výsledky dotazníkového šetření'

5. Srovnání údajů o struktuře volného času zkoumaných gymnazistů
s údaji výzkumu M. Tučka na reprezentativním souboru populace



v tab'č.4 mělo být doplněno upozotněním' že jde dva zce\a odlišné a
tudíž obtížně srovnatelné soubory a je tedy op8t jen orientační.

6. Faktorová analýza aktivit volného času na s.
vysvětlena. Není uvedeno, které proměnné do
jsou faktorové zátěže, jakou část rozpty\u
vyčerpaly.

56 není dostatečně
ní vstupovaly' jaké
jednotlivé faktorv

7. Jisté pochybnosti vyvoiává validita retrospektivních údajů o
frekvenci aktivit volného času prarodičů u aouc jejich mládí.
Retrospektivní údaje Se od nich v dotazníku póžadovaly v
nerealisticky detailním členění.

- K prácl s literaturou. Při práci s literaturou Se Lenka Mazochová i
v případě významných autoru, jejichŽ původní práce jsou dos ažitelné,
příliš často odvolává na sekundání zdroje. Stane '. puk, že někteří pro
téma důležití autoři - např. Hágerstrand - se tak nedosiali ani do seznamu
literatury. Nebo např. Giddense cituje autorka podle Cloka, ačkoliv jeho
originální práce, např. The Constitution of Society, je k v knihovnách
k dispozici. Při vysvětlení pojmu ,,městský způsob život,, odkazuje na
Bartůňkovou a nezmiňuje klasickou práci Louise Wirtha Urbanism as a
way of life. Při vysvětlování některych sociologických pojmů se Lenka
Mazochová několikrát odvolává na Geistůi Sóciologický slovník'
nevyužívá ale modernější a mnohem rozsáhlejší Veký sociologický
slormík z.r. 1996, ktery obsahuje heslo ,,Ču, ,,ók'y... v pr"n.ou české
literatury věnované volnému času není zmíněna podsátná práce B.
Filipcové ,,Člověk, práce, volný čas,, zr, 1966 ani pázdější práce..Volný
čas a kultura v průmyslovém městě.. z r, I97 5,

Závěr

S teoreticky i empiricky náročným tématem diplomové práce Se Lenka
Mazochová vyrovnala, i když s jistými obtížemi. Zpracoiala na základě
literatury informativní přehled přístupů k pojetí, ývoji a ýzkumu volného
času' koncipovala a realizovala zajímavě pojaťý výzkum volného času tří
generací ve třech regionálních kontextech a získa|a touto cestou zajímavé
poznatky ' Původní analytický záměr práce se kvůli přecenění moŽností takto
pojatého terénního šetření a problémům se získánímúáajů od rodičů a prarodičů
podařilo naplnit jen částečně. Studie Lenky Mazochové splňuje podle mého
mínění přes zmíněné nedostatky požad,avky kladené na -ugi,t.,ské práce a
proto ji doporučuji k obhajobě.
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