
 
 
 
Posouzení bakalá řské práce 
 
Markéta Borovská: Sm ěřujeme ke spole čnosti volného času? 
(Vývoj a zhodnocení volno časových aktivit v Česku).  
Bakalá řská práce, FHS UK, Praha 2006, 68 s. 
 
 
 Už v jednostránkovém úvodu bakalá řské práce „Sm ěřujeme ke 
spole čnosti volného času?“ vyjmenovává autorka Markéta Borovská 
nejd ůležit ější a nejzajímav ější vlastnosti typicky evropského termínu 
jakým je volný čas. Konstatuje jeho spole čenský význam, souvislost se 
životním stylem (a životním zp ůsobem) a poukazuje na nutnost zabývat 
se jeho poznáváním. A hned v prvých odstavcích prvn í kapitoly ukazuje 
na prom ěny volného času a zd ůraz ňuje jeho schopnost indikovat prom ěny 
celé spole čnosti.  
 Je pochopitelné, že fenomén volného času, kterému byla v Evrop ě 
už od 19. stol. v ěnována st řídav ě velká či nedostate čná pozornost 
(p ředevším v souvislosti s vývojem pracovní doby), vyž aduje od adepta 
jeho studia krom ě chápání sou časného stavu poznávání také prom ěnu 
poznatk ů v historickém kontextu. Autorka se proto zam ěřila v prvé 
řadě na pochopení pohledu na volný čas v literatu ře dvacátého 
století. Z velkého množství literatury o volném čase (nebo 
přihlížející k volnému času) vybrala tu nejd ůležit ější. Op řela svá 
východiska o práce nejen takových veli čin jako byl David Riesman 
(Osamělý dav; 1956), Jean Fourastie (40 000 hodin; 1965),  ale 
především poslední, dosud nep řeložené dílo Joffre Dumazediera (La 
révolution culturelle du temps libre; 1988), který volnému času 
věnoval vpodstat ě celý život. Z české historie volného času pak ze 
zna čného množství prací nemohla neuvést Dumazedierovu s polupracovnici 
a hlavní p ředstavitelku socialistického pohledu na volný čas Blanku 
Filipcovou ( Člov ěk, práce, volný čas; 1967), dále práci Františka 
Zicha (Co s volným časem? 1978) nebo Pavla Machonina a kol. 
( Československá spole čnost; 1969).  
 Poznatky d řív ější literatury srovnává s novým poznáním o volném 
čase z posledních patnácti let a dopl ňuje je porovnáním  
statistických dat. Výsledkem je úvodní formulace p ěti základních 
hypotéz (str. 12), jejichž platností se zabývá jak v textu, tak 
v záv ěrech.  
 Z textu bakalá řské práce je patrné, že autorka sama už v pr ůběhu 
práce nahlédla, o jak rozsáhlé a d ůležité téma se jedná. Poda řilo se 
jí sice vypracovat vstup do problematiky volného času a poukázat na 
jeho svázanost se všemi oblastmi spole čnosti, a tím i provázaností 



s mnoha odbornými disciplínami, nicmén ě jí už nevybyl čas na to, aby 
se n ěkteré oblasti v ěnovala podrobn ě. Sv ědčí o tom p ředevším kapitola 
4. Volný čas v Česku. V ní nashromáždila mnoho statistických údaj ů 
(více než 15 tabulkových stran), na jejichž podrobn ější zpracování a 
analýzu už nezbyl čas.  
 Bakalá řská práce z řejm ě z výše uvedených d ůvod ů trpí n ěkterými 
nedostatky a „nedod ělky“. Za nejzávažn ější považuji, že v textech 
najdeme řadu autor ů, kte ří jsou p řevzati z literatury, takže je ani 
nenajdeme v seznamu použité literatury (nap ř. už na str. 8 - M. 
Wolfsteinová; T. Hägerstrand – str.24; Opachowski –  str.16 ad.). Na 
dvou místech je uveden Fromm (str. 14 a 55), u jeho ž jména autorka 
zapomněla uvést vro čení, resp. odkaz na dílo, takže není jasné jasné, 
zda se jedná o dílo uvedené v seznamu literatura, n ebo o práci jinou. 
 Slibná konstatování, týkající se vazby volného času se životním 
stylem lidí, zm ěn funkcí volného času s rozvojem nových technologií, 
především pak po číta čů a internetu, zcela z řetelné fand ění práci T. 
H. Eriksena (Tyranie okamžiku; 2005), to vše získáv á v práci Markéty 
Borovské charakter slibného rozjezdu a m ůžeme je považovat za p řínos.  
 V obhajovacím diskurzu by autorka mohla uvést vlas tní p ředstavu 
dalšího poznávání volného času u nás, p řípadn ě v mezinárodní 
komparaci, p řípadn ě jak se v pr ůběhu práce prom ěňovala její p ředstava 
o volném čase. 
 Bakalá řskou práci Markéty Borovské hodnotím známkou dv ě, 
v bodovém hodnocení dvacetidevíti až t řiat řiceti KB podle výsledk ů 
oponentury. 
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