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Posudek na diplomovou práci 

Barbara Špičková předkládá diplomovou práci teoretické povahy, která je orientována na 

problematiku času. I když se v jejím názvu hovoří o kategorii času v sociologické teorii, 

samotný obsah je koncipován mnohem šířeji a je v něm věnována značná pozornost také 

aspektům filozofickým. Autorka si zvolila téma, které je odborně zajímavé, ale zároveň dosti 

náročné. Lze konstatovat, že se jí v zásadě podařilo pojednat velmi rozsáhlou a dosti 

různorodou problematiku způsobem, který je systematický, přehledný, adekvátní a 

srozumitelný. Práce má logicky uspořádanou strukturu; obsah je rozčleněn do šesti kapitol (I. 

Úvod, 2. Čas a filosofie, 3. Čas v ostatních vědách, 4. Čas v sociologii, 5. Čas, prostor a 

modernita v sociologické perspektivě, 6. Závěr). Autorka při jejím zpracování nastudovala a 

využila poměrně široký okruh odborné literatury, v němž nechybí několik cizojazyčných 

titulů. Předložená studie je založena na svědomité, pečlivé, poučené a do určité míry i 

kritické četbě textů klíčové povahy. Diplomanta v ní jednoznačně dokládá, že si během 

dosavadního studia osvojila dobré předpoklady pro samostatnou odbornou činnost. 

Obecně lze konstatovat, že práce má dosti extenzivní povahu, a to má určité důsledky 

pro její celkový charakter a vyznění. Vypadá to, jakoby se autorka snažila uchopit zvolené 

téma v celém jeho rozsahu a komplexitě, což je ovšem ve formátu, který poskytuje diplomová 

práce, velmi obtížné. Text má poněkud divergentní povahu, rozbíhá se do řady různorodých 

výkladových linií, a pro autorku je pak obtížné dospět k nějakému hutnějšímu sjednocujícímu 

závěru. Strategicky výhodnější by patrně bývalo tematický záběr práce zúžit, chápu ale i to, 

že pro samotnou diplomantku mohlo být zpracování takto široce koncipovaného textu osobně 

přínosnější, než práce věnovaná dílčímu tématu. 

Celkově mohu konstatovat, že diplomovou práci Barbory Špičkové jednoznačně 

doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou velmi dobrou. 
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