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Hodnocení:
Proklamovaným cílem diplomové práce (dále DP) bylo „popsat a analyzovat prožitky 

skupiny českých diváků“ na XXI. ZOH a „poukázat na rozdílnost v kvalitě prožitku při 
sledování sportovní události prostřednictvím masových médií a při osobní divácké účasti…“.
Pokud jde o první část, podařilo se ji zdařile splnit; v případě té druhé mám určité výhrady 
(viz níže). S takto definovaným cílem (a jeho naplňováním) by lépe korespondoval název DP 
bez slova „Estetický“ – záběr DP byl nepochybně širší a neomezoval se jen na estetickou 
dimenzi.

K obsahu abstraktu nemám připomínky, formálně bylo zbytečné opakovat, že XXI. ZOH 
se konaly ve Vancouveru v Kanadě (v abstraktu sedmkrát!?). Anglický překlad je solidně 
naformulován, leč na mnoha místech neodpovídá českému, počínaje nadpisem („Aesthetic 
perceptions on spectator´s participation“ je i významově něco jiného než „Estetický pohled 
vnímatele“; dále „group experience“ proti (pouhým) „prožitkům“; podobně „fans´ 
experience“ a „authentic experience“ nejsou v české variantě abstraktu k nalezení aj. …).

Práce má přehlednou strukturu, jen kap. 2.7 bylo vhodné přiřadit ke kap. 2.1 (navíc v ní je 
analyzována estetika jako taková - ta postmoderní zcela minimálně, takže nadpis neodpovídá 
obsahu).

Z hlediska formálního je práce napsána čtivým stylem; množství gramatických chyb je 
„menší než obvyklé“; zbytečnou vadou na kráse je užití „fotit“ místo „fotografovat“ (např. na 
s. 92) a vtrhnutí angl. „according to“ do českého textu (s. 40 a 52).

Z hlediska obsahového chválím zařazení psychologické kapitoly o časné dospělosti; 
naproti tomu postrádám hlubší rozpracování pojmů „prožitek“ a „autenticita“. V praktické 
části jsou místy včleněny pasáže, které patřily do části teoretické či se opakují (např. s. 72 –
73).

Seznam literatury splňuje požadovaná kritéria a zejména nemalé využití bakalářských, 
diplomových i disertačních prací je neobvyklé a chvályhodné.

Pokud jde o hypotézy a jejich vyhodnocení, pak u té první není vhodné použití slovesa 
„sofistikovat“, u kterého převažují negativní konotace a dnes se módně používá na bázi 
angličtiny (sophisticate). Uvedená argumentace nedokáže dostatečně podepřít závěr o 
„splněné hypotéze“.

Druhá hypotéza je už svou formulací „odsouzena ke splnění“… Ano, „měla by“. Pokud 
jde o objektivitu u masmédií, tak tu už vzdali společnosti i sama média a v posledních 
desetiletích mluví např. novinářské etické kodexy (i jiné dokumenty) o nezávislosti, ale nikoli 
již o objektivitě, která je považována za nedosažitelný ideál. Kvalitní média se „jen“ snaží 
oddělit (suché) informace od analýz (vždy též zbarveny subjektivně). 

Argumentace u hodnocení třetí hypotézy je nemálo černobílá, příliš zobecňující, 
idealistická (závěr) a subjektivní. Jako kontraargument zmíním jediné: TV přenosy z Nagana 
1998. „Všechno je trochu jinak“…

Některé připomínky k vlastnímu textu:
(s. 25 an.) U teorie her bylo vhodné (ba nutné) zmínit minimálně dva další myslitele: Johana 
Huizingu (s jeho slavným „Homo ludens“) a Eugena Finka.
(s. 30) Pokud zde byla aspirace mluvit o principech OH, pak bylo nutno zmínit minimálně 
pojem „areté“ a u „kalokagathie“ rozebrat více než jen letmou zmínku.
(s. 32) Slavná německá režisérka se jmenuje RIEFENSTAHL(ová).
(s. 40) Výraz „globální vesnice“ není Trampotův, leč jde o termín zavedený již v 60. letech 
20. století kanadským teoretikem komunikace McLuhanem (v orig. „global village“).

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dorozum%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
http://cs.wikipedia.org/wiki/1960-1969
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada


(s. 47) Odkud jste čerpal informace o Baumgartenově spisu (v seznamu literatury není 
zmíněn)?
(s. 89 dole) Nerozumím, proč po kritice médií následuje věta: „… rozhovory se sportovci mají 
charakter objektivní analýzy.“ Takový rozhovor jsem ještě nikdy nečetl.
(s. 91) Stane se prožitek jedince, který se „vydá aktivně hledat sám“ informace (do místa 
konání her), skutečně komplexním?

Otázky k obhajobě:
* Zkuste definovat pojem „prožitek“. Liší se nějak pojetí psychologické od filosofického?
* Jak chápete „autenticitu“ a který filosof ji nejhlouběji rozpracoval? /nápověda pro obě 
otázky: Bednář 2009/

Diplomant prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou. Z lidského hlediska 
oceňuji entuziasmus, s kterým je DP psána, z toho odborného však musím kritizovat odtud 
vyvěrající subjektivismus a občasnou nekritičnost k faktům (v celé práci není třeba zmíněna 
smrt sáňkaře Kumaritašviliho, která nemohla neovlivnit vyznění ZOH ve Vancouveru).

Přes uvedené výhrady považuji práci za přínosnou a dobře spojující nespornou 
atraktivitu tématu se seriózním pokusem vytěžit z něj co nejvíce.

Návrh na hodnocení: „velmi dobře"

V Praze dne 29.4.2011 Podpis oponenta:




