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RIGORÓZNÍ PRÁCE 

POSUDEK KONZULTANTA 

Když, jsem v září 1011ského roku posuzoval diplomovou prád Jana 
Děk<=l1:1ovského Sport v ku1turologické perspektivě. Nástin několika možných 

kulhlr%gic~ích pohledú na sport a agonálni princip 'O soudobé západní společ

nosti/ mohl jsem s uspokojením konst<ltov<lt: "Na úrovni diplomov~~ch prací 

se s podobnými te.xty nesetkávárne čmdo. Jde totiž o ryze původllí,mimořádně 

7:ra/ou, ilroenéni a obje'lmou studii, která v dornlld teoretické produkci nemá ana

logie." Tehdejši brllanhl1 práce se stala východiskem teoretické syntézy, 

lIZ dnes POSUZlllelne Jako fle:oróznl práci. Kolega Děkanovskv luezi nÍ1ni 
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rozhodně nekráčel proch;;lzkový1n tempem. 

~íři a hloubku autorovy erudice odkrývá hned vstupní vymezení 
sportu pro potřehy kult:urologické analýzy. S be7,pečnoll znalosti zde vy-
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bírá opory pro svúj koncept v produkci filosofie, teorie kulhuy, teorie 
k(}rnunikaCl~ a suciolugie 20, stuh-_'iL aby v kritickérn vyrovnání přede

všínl s teorienli her dospěl k přesvědčivému pojetí sportu jako agonální 

hry. N;:-ísledujíci analýza závodu supervelmocí o dobytí Měsíce exponuje 

ZetI'Uveú jedllu z účillnýdl í:lutorových rnetod a kvalitu jejího literárního 

naplnění. 

f~()zsáhlf-t druhá kapitola je vénována perfektně rozvržené analýze 

jednotJivých horizontú mediální distribuce sportu. Narativní charakter 
tohoto zprostfedknv:íní pak otevinl spojení autorova konceptu s podněty 

sOllhlsnp ni.1ratologlf>. Mécha distrlbulljicí sport probírf-t postupně 

s pomocí \1(>1 111 i účinnt~ho principu: obecnější chal'aktcrishky dílem ilu

stnl!e, aie predevširn většÍIn dlleln rozšiřuje, prohlubuje a dophluje 



srovnávad analýzou dvojice artefaktů. Hladké fungování tohoto prin
,ipn neprozralllje, jaké kvanhtm 1110Žnosti zřejlně prošlo předběžnýnl 
výbéreln, než. bylo nalezeno opthnální spojelú. 

Posledním prvkem triády možností, do nichž autor rozvrhl svůj 
text je kapitola nazvaná Možnosti čtenÍ. Její první část uvádí sport do 
souvislostí s mýtem nejen v kritickém vyrovnání s koncepty, jež vytvořili 
Mircea Eliade a Roland Barthes. Osobně si ceruln zvláště střední části, 
věnované sportovní mytologii Třetí říše, která opět plně delnonstruje šíři 
a hloubku autorovy erudice. Dnlhá část kapitoly organicky vede k ana
lýze jednotlivých faset příbuznosti sportu a války. Kapitola pak ústí do 
brilantní analýzy mytologické transformace vítězství našich hokejisti! na 

Zinlních olympijských hrách 1998 v Naganu a vrcholí jednak rozborem 
Smolkovy opery Nagano s použitím SeHierových instnlnlentú, jednak 
rozšířením záběru ze sportovní události na sportovní kariéru jednotli
véhu sportovce: Na lnodelovénl příkladu dráhy jezdce fonnule 1 Ayr
luna Seluly odkr.ývá fungování narativních nlodelú prostředky arche
typální teorie Northopa Fl'ye. 

Metodologická precizace, jíž východiska práce prošla, přinesla pře
devším koncept kulturního textu. Pi"esněji řečeno, vlastnÍ1n předmětem 
studie se stal kulturní tE'xt vzniklý rnediální distribucí sportu. Logicky 

tak potrojná kOlnpozice práce, daná uvedenou trojstupil0vou strategií 
zmocnění se pfedměhl, ústí ve čtvrtou kapitolu, její mž tématem je 
zkoulnání interakcí definovaného kulhlmího texhl a včtšinovÉ' společ-
nosti. Brilantně jsou zde využity kategorie kultunlího vzoru a metafory. 

Jeden z podstatných rozlněrú hodnocení práce jseln našel v její 
jazykové matérii: ,,Jestliže jsme shora uveden!Ími j~ádky nepřímo demonstro

vali platnost ba nezbytnost kulhl.rologického náhledu na svět .. ,", píše autor na 
s. 111 ve zcela konkrétní souvislosti. Mimo ni mohu přesvědčivou 
schopnost předlož,enépráce demonstrovat platnost, ba nezbytnost kulhl.ro

logického náhledu na svět prohlásit za základní bod kladného hodnocení 
Vl:edloženého texht. 

KOl1stat()val~Ji jsem v lOJlskénl roce nad diplOlnovou prací Jana Dě
k8nnv..,kl:'>hp ;lh~(lncí sl'nvnah~ln~ích textú r nl0hu nyní hlto charakteristiku 
/np'ikr"J;,1 ll<1d jPhn prací rignf():/nL Nejen ve srnyslu télnatlckénl. Biblio

grafie solidnkh teoretických prací o sporhl je II nás velmi chudá a 
v 117ším h';rn;lt1ck~~m z;Íb(:'ru/ kter}' si zvol íI kolpga Dt?kallovský, je bez 

knnkul'pnce i ryze kvantitativně. Pújdcme-Ii naopak o horizont výše a do 



l"oviny kvalitativní, vyvstane otázka: Kolik je srovnatelných pÍ1vodních 
dODládch sond. do souólsné západní kultury? I z tohoto srovnání vy
chází 1 )(~kanovsk{>Jlí) text jGko dílo zcela 11litnoŤádné. 

V kvalitativní hladině, v niž se J)ěkanovského syntéza ocitla, duí-~ 
pf>n1P již j<1ko vlcpnléné samozřejnH"" z,e jde o hutný; kornpozičně pro
myslený a do detaílú propracovaný tvarrkterjl vyznačuje vysoká jazy
ková kultura, formulační korektnost a zároveň literární kvality, zn mne
najicí lninlořádnou čtenářskou přitažlivost až ndobrodružnost". V 
"žánru" l'igoróznich prací ale zdaleka samozi~ejmé nejsou. Z uvedených 
dúvoclú lnohu v mnoha ohledech výjimečnou rigorózní práci Jana 
Děkanovského Sport, m~ítus a pnpkultura bez jakýchkoliv pochybností 
plně doporučit k obhajobě. 

V Dobřichovicích 13. února 2006 PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 


