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Posudek na bakalářskou práci Jana Vorla "Sport pohledem sociologie 
(Pozice sportu ve společnosti a jeho proměny na prahu 3.tisíciletí)" 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice sociologie sportu, je - možno snad říci 
- teoreticko-aplikačního charakteru. Struktura práce je logická a výklad postupný. 
Při prvním pohledu na práci jako celek nemohu pominout svou první výhradu: text práce má 
rozsah čistých a normalizovaných 40 stran (kromě příloh s vybranou dokumentací, seznamu 
literatury a úvodních formálních listů), což není rozhodně příliš mnoho (byť to přesně 
respektuje hranici uváděnou předpisy FF UK), zejména je-li cílem práce, jak autor píše na str. 
7 "vymezení sportu jako specifické lidské činnosti, institucionalizované a vykonávané ve 
specifickém sociálním prostředí, stručné nastínění historického vývoje napříč jednotlivými 
vývojovými etapami lidské společnosti, zobrazení nejvýraznějších a nejvýznamnějších pojítek 
sportu a sociologie a nastínění některých změn, které ve sportu proběhly zejména na konci 20. 
a počátku 21. století." Pochopitelně autorovi nikterak nevyčítám stručnost 1. kapitoly 
(Vymezení a vývoj sportu) - informace zde jsou hutné a jejich rozvádění by příliš nepomohlo 
dalšímu výkladu, nicméně v dalších pasážích bylo prostoru i námětů víc než dost. 

První kapitola je - jak již bylo řečeno - vhodně hutná; mé dílčí připomínky jsou jen dvě: 
str. 9: vzhledem k velké míře složitosti kultury a nejednoznačnosti jejího 
sociologického (tím spíše jiného) pojetí bych raději pojetí sportu nezačínala 
vymezením kultury (v sedmi řádcích prostě tuto problematiku nelze pojmout-
s výjimkou snad kapesního slovníku; je to tak stručné až to vlastně za žádných 
okolností nemůže být správné; přinejmenším by autor tyto okolnosti měl konstatovat, 
včetně toho, že používá nejširší, nejobecnější, ale také nejmlhavější pojetí s nejmenší 
informační hodnotou); 
zejména na začátku kapitoly postrádám odkazy na literaturu, z níž autor čerpal (ne vše, 
co zde uvádí, lze řadit mezi obecně známe informace) - pokud jsou odkazem údaje na 
str. 16, není to úplně vhodná forma. 

Druhá kapitola s názvem Sport a sociologie se zabývá problematikou sportu jako nástroje 
socializace, sportu jako zaměstnání, sportu a volného času a sportu a kolektivního vědomí, 
což jsou jistě oblasti, jimiž se sociologie v souvislosti se sportem zabývá nejvíce (výběr tedy 
považuji za vhodný). Dílčí připomínky ke kapitole: 

str.18: konstatování o rozdílných pozicích chlapce a dívky v rodině v souvislosti se 
sportem se mi zdají generalizované (zejména na současnou dobu, zejména na prostředí 
měst apod.) - pokud by nebyly opřeny o hodnověrné výsledky regulérního výzkumu; 
str. 19: motivem k navrácení se k aktivní sportovní kariéře u sportovce, který již 
ohlásil konec svého profesionálního působení, může být také snaha zachovat si 
dosavadní životní úroveň (nebo ji ještě zvýšit), nebo i snaha o zachování si "aktivního 
statusu", snaha být v prostředí, kde má vysokou prestiž a je brán jako svým způsobem 
"nestandardní občan" (příkladem může být v práci uváděný hokejový brankář 
Dominik Hašek, kolem jehož (ne)sportovního zákroku vůči soupeři v jiném sportu po 
jeho odchodu z profesionálního hokeje do ČR se rozpoutala mediální, ale svým 
způsobem i "občanská-- bouřka); 

str.20/21: dá se říci, že sport jako specifické zaměstnání můžeme najít i před první 
polovinou 20.století, byť v jiné podobě než dnes (zejména např. v podobě sportovních 
show pro diváky, které byly výdělečnou činností pro piloty malých letadel, 
automobilové závodníky, konec konců různé akrobaty apod.)?; 
str. 22: striktně vzato před r. 1989 sportovci oficiálně zaměstnaní v různých podnicích 
a firmách (event. armádě) dostávali nejen prémie za mimořádné sportovní výkony, ale 



ve většině případů i řádný plat zaměstnance, ačkoli formálně vykazovanou profesi 
nikdy neprováděli (i když to, pochopitelně, nejde srovnat se současnými příjmy 
profesionálních sportovců, v kontextu doby a v porovnání se situací ostatních lidí to 
svůj význam mělo); 
str. 22-23: mezi služby týkající se aktivního sportování jistě patří dnes už dosti 
rozsáhlé týmy nejrůznějších specialistů starajících se o profesionální sportovce; 
str. 24: termín "odliv inteligence" se mi v souvislosti s migrací sportovců nezdá 
případný: sportovci (event. představitelé profesí se sportem souvisejících) zpravidla 
nejsou žádáni kvůli "inteligenci"; 
v souvislosti s migrací bych čekala úvahu na téma "finance a sport"; 
str. 29: obdobně v souvislosti s rozlišením sportu na aktivní a pasivní bych očekávala 
nějaké komentáře; 

str. 30: opět obdobně souvislost sportu a zdravého životního stylu by bylo možné 
podstatněji rozvést (platí "Sportem ku zdraví"?); 
str. 33: jaký je názor autora na otázku, zda jsou si konkrétně v oblasti sportu davoví 
vůdci vědomi své "moci? 

Třetí kapitola o proměnách sportu na konci 20. a na počátku 21. století se podrobněji zabývá 
otázkami sportu a ideologie, finančními otázkami okolo sportu a souvislostmi s globalizací. 
Autor - aniž si toho byl asi vědom - v této pasáži ztotožňuje sport s profesionálním či 
vrcholovým sportem. 

mezi významné příklady pronikání ideologie na sportoviště by jistě patřila (mimo 
příklady ze socialistických zemí) i teroristická událost z olympiády v Mnichově v r. 
1972; 
v subkapitole Lokální versus globální bych raději stále zdůrazňovala, že jde o 
globalizaci nikoli obecně, ale o globalizaci ve vazbě na sport; 
str. 45: není vysvětleno, co je hurling, přestože to má být součást názorného příkladu; 
paradox zde nevidím tak ostře jako autor. 

Pokud jde o kulturu formální stránky práce, práce je psána čtivě a srozumitelně (pozitivní 
dojem kazí ovšem různé překlepy apod. a občas také nepříliš obvyklé psaní velkých písmem 
ve slovech jako Druhá Světová Válka, Olympijské Hry, Spojené Státy Americké apod.). U 
uvádění citací si autor není příliš jistý - např. str. 9 (a dále): odkaz u přímé citace musí být i se 
stránkou; str. 10 (a dále): citace ze druhé ruky by měly uvádět celý původní zdroj (tedy to, 
z čeho cituje autor, jehož cituje bakalář); celkově ne vždy je úplně zřejmé, co je přejaté a co je 
myšlenka bakaláře. Seznam literatury bych čekala výrazně bohatší - sociologie sportu se 
přímo týkají pouze 4 tituly!!; kromě toho z celkového seznamu je jen 1 titul zahraniční, a to 
přitom autor nepojednává - a nikde nedeklaruje, že by chtěl pojednávat - pouze o sportu v ČR, 
kde by to ještě mohlo být odůvodnitelné. Možná právě i absence dalších titulů a tedy dalších 
pohledů a názorů vede k tomu, že text je jakoby bezproblémový, což sám objekt zkoumání 
není. 

I když v posudku bylo konstatováno více výhrad než pochval (pozitiva je občas zbytečné 
rozvíjet), předkládanou bakalářskou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě s předběžnou 
klasifikací velmi dobře. Závěrem musím vyslovit poznámku, že kdyby autor psal bakalářskou 
práci dříve než během prázdnin, nepochybně by stačil všechny mé zde vyslovené i 
nevyslovené připomínky odstranit. 

Praha, 7.9.2009 
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