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Práce Adama Holomouckého zabývá se procesem socializace v prostředí výkonnostního 

sportu. Je založena na poměrně rozsáhlém kvalitativním výzkumu a má za účel zmapovat 

vztah socializace a sportu na základě dat z rozhovorů se sportovci a sportovkyněmi.  

Na začátku rada bych podotkla, že student na výzkumu a výsledném textu pracoval 

velmi samostatně, ale taktéž byl otevřený veškerým podnětům a kritice. Celkovou spolupráci 

hodnotím kladně.  

Teoretická část se věnuje historii sportu, a vnímaní sportu ze sociologické perspektivy. 

Poslední podkapitola se dále zaměřuje na proces socializace ze sociologické perspektivy. 

Domnívám se se, že by část věnovaná socializaci mohla být rozsáhlejší a obsahovat více 

teoretických a současných přístupů k problému. Student používá cizojazyčnou  odbornou 

literaturu, což oceňuji.  

Výzkum obsahuje 16 polostrukturovaných rozhovorů s českými vrcholovými sportovci 

a sportovkyněmi, povětšinou ve věkové kategorii 20-30. Autor pečlivě volí zkoumaný vzorek a 

v práci reflektuje základní sociodemografické údaje a proměnné určující výběr. Výzkum je 

poměrně rozsáhlý a obsahuje také kromě nahrávek rozhovorů, vizuální data (osobité fotografie 

účastníků a účastnic výzkumu).  

V empirické části práce autor zachází s velkým množstvím sebraných dat. Na několika 

místech působí na čtenáře nahromadění několika citaci za sebou chaoticky, což komplikuje 

identifikaci interpretací a analytické linky. . Vizuální data, sebrané a použité během rozhovorů, 

by si zasloužily i hlubší zpracovaní. Nicméně, studentovi se podařilo dostat k zajímavým 

poznatkům a zjištěním (vztah a role trenéra v socializačním procesu, mizení hranic 

soukromého (intimně)-veřejného v prostředí výkonnostního sportu, psychické aspekty 

sportovaní: poruchy přijmu potravin, sexuální obtěžovaní). Kladně hodnotím také to, že se 

autorovi podařilo vytvořit, i když digitálně, bezpečné prostředí pro rozhovory a vztah s 

účastníky založený na důvěře. 

Závěr práce, kde najdeme odpovědi na výzkumné otázky, se bohužel nevztahuje 

k literatuře použité v teoretické části. Autorovy poznatky by měly být umístěny v širším 

kontextu citovaných výzkumů a literatury. 



Na několika místech je práce špatně editovaná. Jazykově je přijatelná, ale mohla by 

být lepé stylisticky zpracovaná. Poznámkový aparát je používán správně. 

I přes výše zmíněné nedostatky, považuji bakalářskou práci za kvalitně zpracovanou, 

postavenou na dobře a zrale provedeném výzkumu. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně.  
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