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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Práce se zabývá problematikou reakce oficiálních představitelů Národní fotbalové ligy ve Spojených státech na 
vyjadřování protestů při zápasech v kontextu hnutí Black Lives Matter v jejich širších teoretických, sociálních a 
historických souvislostech. V první části se autor věnuje teoretickému zarámování problematiky pomocí dnes 
často diskutované kritické rasové teorie. Následuje metodologická část, kde si autor vymezuje postup a prameny, 
ze kterých čerpá. Těžiště práce je pak v obsahové analýze klíčových dokumentů, ze kterých pak autor vyvozuje 
hlavní závěry. Autor si klade za cíl zmapovat a zanalyzovat, nakolik se oficiální postoje Národní fotbalové ligy 
posunuly. 

2.  VĚCNÉ  ZPRACOVÁNÍ  (náročnost,  tvůrčí  přístup,  argumentace,  logická  struktura,  teoretické  a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Téma práce je poměrně náročné, neboť vyžaduje aplikaci komplexního teoretického konceptu kritické rasové 
teorie na konkrétní případovou studii. Autor vychází z primárních zdrojů, sekundární literatura důležitá spíše u 
teoretického uchopení. Tvůrčí přístup autora spočívá v pokusu uchopit komplexní problematiku vývoje 
mezirasových vztahů v americké společnosti prostřednictvím případové studie ze sportovního prostředí. 
Argumentace je v práci na dobré úrovni a podložená odpovídajícími odkazy.

Práce má přehlednou strukturu od teoretické přes metodologickou až po aplikační a analytickou část. V samotné 
analýze jednotlivých dokumentů by pomohla lepší operacionalizace jednotlivých zkoumaných kategorií, aby 
bylo jasnější, co přesně v dokumentu autor hledá. Z teoretického hlediska by práce v úvodní části mohla 
obsahovat hlubší reflexi odborné debaty ohledně kritické rasové teorie, ke které by se pak autor mohl vrátit v 
závěru práce.

Z hlediska metodologie je práce celkem jasná, ale vazba teoretické části na praktickou část by mohla být ještě 
názornější například z hlediska používaného hegemonického diskurzu. Z hlediska praktické části by bývalo bylo 
vhodné, aby si autor předem vytyčil jasné oblasti a kritéria, která budou pro jeho analýzu rozhodující (například 
zacházení s právem na svobodu projevu, s patriotismem). Autor pracuje s prameny a literaturou adekvátním 
způsobem. Práce obsahuje přílohy. 
 
3.  FORMÁLNÍ  A JAZYKOVÉ  ZPRACOVÁNÍ  (jazykový  projev,  správnost  citace  a  odkazů  na  literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Jazykový projev autora je celkem dobrý, věty jsou až na výjimky formulovány jasně. Práci by pomohla trochu 
pečlivější redakce, například „focusing on the things that botter Kaepernick“ nebo „The first official statement  
was very published on August 27, 2016,“. Autor pracuje s dostupnými zdroji a používá standardní citace, i když 
některá tvrzení by mohla být opatřena odkazy navíc. Grafická úprava práce je též na odpovídající úrovni. Práce 
rámcově splňuje formální náležitosti kladené na bakalářskou práci. 

4.  STRUČNÝ  KOMENTÁŘ  HODNOTITELE  (celkový  dojem  z  diplomové  práce,  silné  a  slabé  stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Celkově se jedná o diplomovou práci na aktuální a jasně vymezené, relevantní téma. Mezi silné stránky patří  
pokus zasadit případovou studii do teoretického rámce kritické rasové teorie a jasně metodologicky vymezený 
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pracovní postup. Mezi slabší stránky práce bych zařadil konkrétní aplikaci kritické rasové teorie na jednotlivé  
zmiňované dokumenty i na úrovni specifického kostruovaného diskurzu. Jako nedostatek vidím též opomenutí 
ekonomických souvislostí dané problematiky, kdy je kromě vznešených deklarovaných cílů Národní fotbalové 
ligy také třeba zmínit, že se jedná o soukromé výdělečné subjekty, jimž nejvíce hrozí ztráta sledovanosti. Práce 
také poměrně nekriticky přejímá narativ o pozitivním působení Národní fotbalové ligy v americké společnosti,  
kdy by bylo vhodné zmínit i dramaticky kritičtější hlasy. Zasazení závěrů práce do širší debaty ohledně posunu 
vnímání  americké  společnosti  by  dále  zvýšilo  její  kvalitu.  Cíle  práce  se  podařilo  naplnit,  nicméně  řada 
souvisejících relevantních otázek zůstává nezodpovězena – například co bylo opravdovým zdrojem zlomu ve 
vyjadřování Národní fotbalové ligy. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Jak  lze  odlišit,  nakolik  jsou  sociální  a  komunitní  a  patriotické  kampaně  Národní  fotbalové  ligy  součástí  
komerčního marketingu, a nakolik opravdu pomáhají řešit reálné problémy? 

Jak se k otázce práv sportovců na vyjádření postavil Nejvyšší soud v rámci ochrany svobody projevu? 

Jaká  byla  časová  osa  obratu  postoje  Národní  fotbalové  ligy  v  kontextu  dalších  podobných  sportovních 
kontroverzí (například přejmenování Washington Redskins) či silných vyjádření na podporu hnutí Black Lives 
Matter ze sportovního světa?

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(A-F): 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku B-C v závislosti na výsledku obhajoby. 

Datum: 15.6.2021 Podpis: Kozák, v.r.

2


