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Předložená teoretická práce se zaměřuje na rozpracování základní typologie členění sportovní 

aktivity, přičemž hlavním cílem textu je srovnání v tuzemsku obvyklého členění sportu podle 

výkonnostní úrovně (rekreační – výkonnostní – vrcholový) s Coakleyho modelem („Power and 

Performance“ vs. „Pleasure and Participation“). Autor dochází k závěru, že přes určité odlišnosti lze 

model sportovní aktivity „Power and Performance“ ztotožnit s vrcholovým sportem, „Pleasure and 

Participation“ se sportem rekreačním. 

Jan Minařík zpracoval svoji bakalářskou práci jako teoretický text, ve kterém se snaží zaměřit se na 

jeden, nikoli nepodstatný, moment sociologické analýzy sportovních aktivit. Tento záměr byl přitom 

poměrně obtížný, protože aktuální česká sociologická produkce v této oblasti je do značné míry 

chudá. Obtíže dále umocňovalo částečné míjení teoretických (i ideologických) východisek, kterých si 

autor nemusel zcela vždy všimnout při konfrontování dnešních zahraničních autorů (Coakley) a 

tuzemských publikací ze 70. a 80. let. Současné české publikace z oboru sociologie sportu přitom v 

tomto neposkytují příliš instruktivní vodítko. 

V tomto úkolu postupoval autor do značné míry samostatně a svědomitě. Pracovní verze textu 

předkládal k připomínkování se značným předstihem, což mu umožnilo zapracovat řadu připomínek a 

vyřešit případné nedostatky. Ocenil bych především to, že autor si samostatně vyhledal a pořídil v ČR 

nedostupné publikace. 

Krom jiného je text kvalitně zpracován i po formální a stylistické stránce. Drobnou a značně 

subjektivní výtkou by mohlo být možná přílišné explicitní odvolávání se na citované autory 

v samotném textu („podle XY“, „XY tvrdí“, apod.). Více organické zapracování odkazů do textu by 

mohlo zlepšit přehlednost a plynulost textu. 

K samotnému výsledku práce bych měl jednu připomínku, která by nejspíš mohla být diskutována na 

obhajobě (i když přiznávám, že jakožto vedoucí práce jsem měl tuto námitku vznést již při 

zpracování). Autor porovnání obou způsobu členění sportovních forem uzavírá poměrně 

nekonfliktním spojením vrcholového sportu s modelem „Power and Performance“ a rekreačního s 

„Pleasure and Participation“. Přestože v řadě rysu se nepochybně oba pohledy překrývají, myslím, že 

mezi členění nelze úplně bez zkreslení položit rovnítko.  

Myšlenkovou pomůckou by zde mohlo být zařazování různých sportovních aktivit podle obou členění. 

Kam by například spadaly masové maratonské běhy, návštěvy různých cvičení, fitness center, 

soutěžní provozování minoritních a alternativních sportů s výrazným étosem fair play (např. frisbee)? 

Není to tak, že zatímco výkonnostní členění představuje relativně institucionalizovanou formu 

rozdělování sportovních aktivit, do které lze poměrně jednoznačně zařadit jednotlivé aktivity, tak 

Coakleyho modely jsou spíše ideální typy, ke kterým se různé aktivity více či méně blíží? Jinak řečeno, 

zatímco mohu jednoznačně říci, že víkendový přátelský volejbal představuje rekreační formu sportu, 

tak i v tomto případě bude kromě značné části „Pleasure and Participation“ v aktivitě přítomný i 

moment „Power and Performance“? 



Druhou poznámkou je výtka vůči rozšířenému odbočování od vymezeného tématu. V momentě, kdy 

by se práce měla soustředit především na vymezení srovnávaných kategorizací, autor často odbíhá 

k diskuzi různých společenských souvislostí a důsledků sportovních forem. Není tak například jasné, 

jak je detailní popis problémů, které vrcholoví sportovci mají se skloubením sportovní kariéry, 

získáním vzdělání a vlastního osobního života, přínosné pro vymezení vrcholového sportu (str. 29-31). 

V podobném smyslu považuji 6. kapitolu za nepochybně zajímavou, ale v kontextu práce poněkud 

přečnívající. 

 

Uvedené výtky by měly být především předmětem diskuze během obhajoby. Výrazně nesnižují 

kvalitu předložené práce, kterou rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit mezi 

výborně a velmi dobře, v závislosti na průběhu obhajoby. 
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