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P o s u d e k      o p o n e n t a    

 

 

     Již v názvu své diplomové práce „Volný čas jako fenomén dnešní 

doby“ mohla autorka Jana Velichová skončit otazníkem. 

     I když tak neučinila tato otázka však přesto zůstává jako nevyřčená 

hypotéza, což je na škodu, že nebyla takto pochopena, neboť většina 

diplomové práce se snaží uvést podporu podle autorky nezvratitelného 

faktu, že volný čas je především prioritním fenoménem současnosti, 

což nelze odbýt jako jednoznačnou záležitost. 

     V samotném abstraktu práce zaznívá proto popis i analýza 

vybraných sociokulturních jevů a fenoménů, do nichž intervenuje 

volný čas jako dominantní faktor. Takto metodologicky pojaté 

zpracování tématu neumožňuje tak komparativní analýzu bez ohledu 

na využití axiologického či neaxiologického přístupu. Vhodné je to, 

že autorka využívá k řešení tématu poznatků z dílčího vlastního 

empirického šetření. 

     Diplomová práce o celkovém rozsahu 72 stran je rozdělena do 

základních obligatorních kapitol a řady dílčích podkapitol. Přesto však 

v její struktuře jsou patrné tři hlavní části : uvedení do problematiky 

volného času (kapitola 1. až 3.), dominantní část týkající se aktuálních 

problémů volného času (kapitola 4. a podkapitoly 4.1. až 4.9.) a 

zajímavá třetí část (kapitola 5.) vycházející z vlastního empirického 

šetření. 

     Po úvodu věnovaném zdůvodnění volby tématu následuje 

vymezení základních fenoménů – pojetí kultury a pojetí volného času. 

Výklad obou pojmů a s nimi spjatých klíčových pojmů (viz str. 7.) je 

velmi stručný a naprosto standardní, stejně tak jako historické aspekty 

vývoje volného času postrádající mnohdy logiku výkladu a použití 

odkazů. 

      Kapitola 4. o aktuálních problémech volného času využívá buď 

tradičně známých problémů (ekonomika, gender, skupinové aktivity, 



charita, média) nebo problémů inovačního charakteru (nové 

technologie, sociální sítě, seberealizace, psychedelické a další 

podpůrné látky). 

     U popisu a analýzy zvolených aktuálních problémů volného času 

autorka velmi správně rozlišuje a identifikuje jednak pozitivní přínos 

a jednak negativní vliv působení volného času v sociokulturním 

prostoru. Tedy uvědomuje si a poukazuje na dialektické působení 

tradic a inovací v realitě působení volného času. 

     V analytické poslední části své diplomové práce vychází autorka 

z vlastního projektu a dílčího výzkumného šetření ověřujícího některé 

hypotézy použité v předcházejícím textu a analýze vybraných 

problémů, především v problematice pasivního a aktivního prožívání 

a využívání volného času. 

     Při obhajobě by bylo vhodné, aby diplomantka pojmenovala svoji 

vlastní hierarchii problémů volného času a zdůvodnila ji. Dále by 

oponent velmi rád znal názor autorky na předpokládanou mzměnu 

výsledků jejího vlastního empirického šetření díky časovému posunu 

od roku 2011 do současnosti. 

     Diplomovou práci Jany Velichové i přes uvedené parciální náměty, 

otázky a připomínky doporučuji k obhajobě. 
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