
Oponentský posudek na bakalářskou práci Jana Vorla: 

Sport pohledem sociologie 

Bakalářská práce Jan Vorla je sociologickou reflexí oblasti sportu, tzn. zabývá se 

sportem jakožto společenským fenoménem pronikajícím ruznými oblastmi života lidí. 

Celkově je třeba říci, že jde o reflexi poměrně zdařilou, která v rozsahu odpovídajícím 

nárokum na bakalářskou práci pokrývá dostatečné množství souvisejících oblastí, má 

jasnou strukturu, je přehledná a psaná čtivým, čtenářsky přístupným zpusobem. 

Ačkoli by tedy pro potřeby stanovení oponentského verdiktu v podobě navrženého 

stupně hodnocení bylo možno skončit již zde, nelze se zcela vzdát úlohy oponenta a 

neupozornit autora na některá méně povedená místa, byť by to mělo být především pro 

účely jeho dalších prací a statí. 

Pravděpodobně nejduležitější (protože nejobecnější. .. ) připomínkou je, aby autor 

čtenáře (a zejména oponenty, recenzenty a kritiky všeho druhu) dukladněji obeznamoval 

se zdrojem předkládaných faktu a tvrzení. Samozřejmě bych nevítal s nadšením 

kompilaci odstavcu či dokonce citátu s dokonale vedenými odkazy; naopak, oceňuji 

autorovu evidentní snahu přemýšlet o tématu sám, sám formulovat závěry, hodnocení 

atp. Nicméně na některých místech (zejména s faktografickými údaji) se mi už skutečně 

zdá velmi málo pravděpodobné, že by to měl autor ze své hlavy. 

• s. 14 "Často jsou považovány za předchudce dnešního wrestlingu ... " 

• s. 36 " ... byla sovětská mužstva nazývána 'rudou mašinou, která smete vše, co se jí 

dostane do cesty'." 

Neuvedení odkazu (byť třeba jen jednoho příkladu, kde se dané tvrzení objevilo) zde pak 

bohužel vrhá stín pochybností o puvodnosti i na ostatní pasáže, u nichž absence odkazu 

tak patrná není, a které (byť asi nelze očekávat, že by o podobné věci nikdo nikdy dříve 

nepsal. .. ) autor s největší pravděpodobností formuloval v rámci vlastního intelektuálního 

úsilí. 

S touto připomínkou pak souvisí další podobná, tentokráte se však dotýkající spíše 

některých nedoložených empirických tvrzení. Ta se objevují na několika místech práce: 

• s. 18 - pasáž o rozdílech mezi chlapci a dívkami v možnostech zapojení do 

sportovního aktivit; 

• s. 23 - "Díky zkušenostem, nabytým ze sportu se léčba podobných zranění u široké 

veřejnosti výrazně zkvalitňuje a urychluje." 

• s. 31 - "Stále častěji se tak mužeme setkat..." (následuje popis situace, jak táta se 

synem jdou na fotbal a matka s dcerou ke kadeřníkovi. .. ); 

• s. 35 - " ... brutalita sportu samotného se neustále zvyšuje." 



Nedbalost v těchto záležitostech z pohledu běžného čtenáře opět zcela zbytečně 

devalvuje ostatní autorovy vývody, závěry a hypotézy ("pokud není zdroj u pasáží, které 

autor určitě z vlastní hlavy mít nemuže, pak zřejmě nemá z vlastní hlavy ani ty 

ostatní ... "), z pohledu recenzenta odborné sociologické stati by jakýkoli text, byť v jiných 

ohledech brilantní, zcela jistě diskvalifikovala. 

Předposlední obecnější připomínka se týká sekundárního odkazování (s. 10 2x, s. 

15). To není do odborných textu vhodné, respektive opět vzbuzuje pochyby o autorově 

skutečné obeznámenosti s tématem, pečlivosti atp. 

Konečně, po první zhruba třetině práce bylo téměř možné se radovat ze 

skutečnosti, že se zde prakticky neobjevují překlepy, zdvojená slova atp .... Tento dojem 

se však posléze vytratil a byť ne v míře nějak neobvyklé, přece jen se jich dá na 

stávajících cca 40 stranách najít poměrně dost... 

Ve druhé části ještě několik připomínek nebo otázek ke konkrétním místum práce: 

Rozvinutí by si jistě zasloužila problematika profesionalizace sportovcu před rokem 

1989 (s. 21) v Československu, kdy podle některých názoru (a nechť autor nyní promine 

absenci odkazu mně), armáda prakticky plnila funkci profesionalizace sportovcu. Ttzn., že 

ti/ty nebylijy v armádě kvuli ničemu jinému, než právě kvuli sportu a právě kvuli němu 

tedy byli/y armádou placenijy. V souvislosti s profesionalizací je zde tedy podle mne role 

armády zmíněna příliš letmo, neboť zřejmě šlo o profesionalismus v pravém slova 

smyslu, pouze pod patronátem státu. 

Pasáž o problematice migrace sportovcu (s. 24 - 27) by měla spíše tvořit 

samostatnou kapitolu. při současné podobě a zejména rozsahu ne úplně dobře zapadá do 

tématu podkapitoly. 

Na s. 36 se objevuje sousloví "ženského sportu", již dříve se objevují poznámky o 

genderových rozdílech. Jednak bych určitě doporučoval přidržet se obecnějšího termínu 

"gender" (jak je mnohem lépe problematika označena např. na s. 46), jednak by bylo 

vhodné tuto problematiku v práci alespoň rámcově nastínit. (Obzvláště po těch 

probleskujících pasážích o děvčatech, které rodiče nepouštějí cvičit, protože se o ně více 

bojí, nebo je dokonce namísto za bránu soupeře staví za nákupní vozíky ... ) 

Jak jsem již předeslal v úvodu, jako celek lze práci hodnotit velmi pozitivně. 

Připomínky k uvedeným bodum jsou nepochybně velmi duležité v kontextu jakéhokoli 

odborného textu, v kontextu předložené bakalářské práce jsou však spíše marginální 

povahy a nechť autorovi slouží zejména jako doporučení pro jeho další písemné počiny. 

Bez pochybností proto mohu pro práci Jana Vorla navrhnout hodnocení výborně. 
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