Posudek oponenta na diplomovou práci Bc. Petry Dupalové „Demografie sportu: aplikace
demografické analýzy v atletice“

Diplomovou práci Petry Dupalové „Demografie sportu: aplikace demografické analýzy v atletice“ tvoří 88 stran
textu a 5 stran příloh. Práce má standardní strukturu, je rozdělena do deseti číslovaných kapitol, které jsou
doplněny seznamy použitých zkratek, tabulek, obrázků, použité literatury a datových zdrojů. Nedílnou součástí
práce jsou i grafické přílohy.
Originální je výběr tématu hodnocené diplomové práce, která svým zaměřením na aplikaci vybraných metod
demografické analýzy na soubor českých vrcholových atletů výrazně vybočuje z řady tradičních témat české
demografické analýzy. Výběr demografie sportu jako tématu, které nebylo dosud v české odborné literatuře
zpracováno bylo logickým vyústěním hlubokého zájmu Petry Dupalové o sportovní problematiku, konkrétně
o atletiku, kterou provozuje na výkonnostní úrovni. Aktuálnost zvoleného tématu také zvyšuje skutečnost, že
sport (a nejenom na vrcholové úrovni) kromě zlepšování zdravotního stavu jeho provozovatelů plní i funkci
výchovnou, kulturní a rekreační apod.
Hlavním cílem předložené práce byla na základě aplikace vybraných metod demografické analýzy (tabulky
života, analýza přežívání) na soubor českých vrcholových atletek a atletů analýza délky jejich tzv. TOP kariéry,
dále délky vzestupu TOP kariéry a doby zbývající do konce TOP kariéry podle stáří nejlepšího výkonu.
V neposlední řade se práce věnuje také době do výskytu nejlepšího výkonu v TOP kariéře a době do ukončení
TOP kariéry. Provedené výpočty umožnily komparaci získaných výsledků jak podle pohlaví, tak mezi
vymezenými skupinami – běhy, skoky a vrhy – zkoumaných atletických disciplín.
Logická a kompaktní struktura předložené práce plně odpovídá vymezení problému a je podřízena vytčenému
cíli bádání. V úvodní, teoretické části práce se Petra Dupalová věnuje obecné problematice demografie sportu,
vymezuje hlavní cíle a výzkumné otázky, diskutuje použitou literaturu, popisuje datový zdroj, prezentuje
metodologický aparát aplikovaný v předloženém textu. Analytická část práce se postupně zabývá obecnými
deskriptivními charakteristikami použitých údajů, analýzou celkové délky TOP kariéry, délky vzestupu TOP
kariéry a zbývající délku TOP kariéry po dosažení nejlepšího výkonu. Závěrečná kapitola práce přehledně
syntetizuje získané poznatky a konfrontuje je se základními výzkumnými otázkami, které byly formulovány
v úvodní části textu.
Zpracování zvoleného tématu si na základě předložené práce bezpochyby zaslouží především kladné hodnocení.
Autorka prokázala velmi dobrou orientaci ve studované problematice a schopnost korektně aplikovat vybrané
metody. Kvalitní je také prezentace výsledků; pozitivně hodnotím i výběr použité literatury, který obsahuje třicet
jedna reprezentativních položek. Seznam literatury a datových zdrojů po formální stránce v souhrnu odpovídá
normám pro bibliografické citace dokumentů.
V podstatě neexistují kvalifikační práce prosté chyb, ani předložený text nepředstavuje výjimku. Bohužel musím
na tomto místě konstatovat, že Petra Dupalová se dopustila na několika místech předloženého textu nekorektního
způsobu nakládání s převzatou literaturou (viz druhý odstavec na straně 14; první a druhý odstavec na straně
18; předposlední odstavec na straně 20). V podstatě doslovně přeložený text jiných autorů vkládá do své práce
bez korektního způsobu citování, navíc v důsledku špatného překladu došlo v několika větách citovaného textu
k posunu obsahového významu prezentovaných informací.
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Z dalších zaznamenáníhodných nedostatků uvádím:
•

poněkud méně jasné formulace v některých pasážích textu – např. 3. odstavec na straně 14, předposlední
odstavec na straně 18, první odstavec na straně 19 apod.;

•

v textu často používaný termín syntax je ženského rodu;

•

text na straně 30 obsahující v podstatě reklamní sdělení týkající se společnosti SAS Institute Inc; obdobně
před umístěním informace v abstraktu, že výpočty byly provedeny v aplikaci SAS, bych preferoval
informaci o časovém vymezení analyzovaného zdrojového souboru;

•

systematicky chybné označení prostředního věkového intervalu u hodnocených běžců, skokanů a vrhačů
(místo 20–25 let má být 20–24 let) atd.

Uvedené výhrady však nemění nic podstatného na celkově pozitivním dojmu z posuzované práce a proto
navrhuji diplomovou práci Petry Dupalové „Demografie sportu: aplikace demografické analýzy v atletice“
přijmout k obhajobě.
V Praze dne 27. 5. 2013

RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
oponent
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