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Magisterská práce Tomáše Kaspera se zabývá otázkou způsobu trávení volného času 
středoškolských studentů. Období středoškolských studií představuje životní etapu, ve které 
dochází k formování preferencí a vzorců trávení volného času, jež pak často přetrvávají po 
celý život. Proto řešené téma považuji za velmi důležité. Problematika je navíc studována 
s důrazem na možný vliv zhoršené dostupnosti volnočasových aktivit pro studenty 
z venkovských, periferně lokalizovaných obcí. Využití přístupů geografie času umožnilo 
studovat volný čas studentů v celkovém kontextu jejich denních činností a časových a 
prostorových omezení. Spádové území Rychnova nad Kněžnou je proto vhodným modelovým 
územím.  
 
Práce má dobrý úvod, který čtenáři představuje  studovanou problematiku i jasně formulované 
dílčí cíle. V teoretické části je vyváženě kombinována česká i zahraniční literatura. Oceňuji 
zejména část zabývající se diskuzí faktorů ovlivňujících způsob trávení volného času 
mládeže, jež čerpá z odborné literatury jiných oborů (psychologie, pedagogika). Řešené téma 
ja tak zasazeno do mnohem širšího než pouze geografického kontextu. Naopak přístup 
k řešení i klíčové otázky jsou dominantně geografické. Empirická část je založena na 
originálně navrženém a úspěšně realizovaném dotazníkovém šetření. Na práci oceňuji způsob 
jakým byl autor schopen výsledky šetření vyhodnotit a zejména interpretovat. Velmi zajímavé 
výsledky poskytuje srovnání podoby každodenního života a způsobu trávení volného času 
studentů bydlícíchv různé vzdálenosti od školy.  
 
Autor ke zpracování tématu přistoupil samostatně, připomínky k textu byl schopen 
odpovídajícím způsobem zapracovat do finámí podoby práce. Po formální i grafické stránce 
k práci nemám výhrady. Stylistická forma je velmi kultivovaná.  
 
Předkládaná práce svou úrovní odpovídá nadstandardně provedeným diplomovým pracem 
studentů odborné geografie, proto ji rozhodně doporučuji k obhajobě.  
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