Předkládaná diplomová práce Bc. Petry Dupalové představuje specifickou rovinu aplikace
demografie a demografických metod, zabývá se demografií sportu. V českém prostředí se jedná,
pokud je mi známo, o první práci tohoto tematického zaměření. Cílem předkládané práce je nejen
představení tohoto tematického směru, ale i praktická aplikace využívající reálná data. K tomuto
účelu autorka zvolila individuální data za soubor atletů. Způsob získání dat je popsán ve třetí
kapitole textu.
Pro praktickou část práce si autorka v úvodní kapitole vymezuje několik výzkumných otázek,
které se vztahují k tzv. TOP kariéře atletů. Tím je myšleno období, kdy dosahovali svých deseti
nejlepších výkonů sportovní kariéry. Na tuto úvodní část navazuje diskuse s literaturou, která je
ještě dále vnitřně tematicky rozdělena. Bohužel především v části věnované demografii sportu se
projevila nezkušenost autorky stejně jako náročnost plynoucí z nutnosti využívat jen cizojazyčné
zdroje. Výsledkem je na mnoha místech nekorektní práce s literaturou a citováním.
Čtvrtá a pátá kapitola práce představují využité metodické postupy, jedná se o výpočet
tabulek života, resp. aplikaci analýzy přežívání v prostředí SAS. Použité postupy jsou popsány
poměrně přehledně a to především s důrazem na jejich aplikační rovinu, resp. interpretaci
vzhledem k typu zpracovávaných dat.
Zbývající část práce pak již představuje praktické výsledky, a to od základních deskriptivních
statistik až k analýze délky celkové TOP kariéry, doby jejího nárůstu i zbývající části po dosažení
maximální úrovně. Všechny výsledky jsou prezentovány formou grafů a tabulek, jejich stručná
interpretace v textu pak ještě napomáhá pochopení na straně čtenářů. Tím autorka postupně
naplňuje v úvodu vymezené cíle a výzkumné otázky. Nicméně, v případě, že by to neúnosně
nenavyšovalo rozsah práce, by jistě bylo dobré slovní interpretaci více rozšířit, poukázat např. na
praktické uplatnění získaných informací, apod. To však může být předmětem dalších prací
věnujících se demografii sportu.
V předložené práci lze tedy částečně postrádat větší hloubku analýzy, záběr v analyzovaných
datech nebo již zmíněnou praktickou interpretaci. To je však možné chápat jako jistou daň za to,
že práce představuje v podstatě úvod do tématu a jeho představení v českém prostředí.
V navazujících pracích by bylo vhodné do analýzy zahrnout např. více sportů, případně využít
i jiný typ dat, jiné přístupy k analýze, apod. Z pozice školitele však pokládám za vhodné ocenit
mimořádně aktivní a samostatný přístup autorky, ať již k zajištění dat pro analýzu, tak
i nastudování informačních zdrojů a aplikaci výpočtových postupů. V celé práci byl aktivně
využíván software SAS a na studentské demografické konferenci Mladých demografů (únor,
2013) byla prezentace vycházející z předkládané práce oceněna cenou SASu pro nejlepší
příspěvek.
Dle mého názoru lze konstatovat, že se autorce podařilo dosáhnout vytyčených cílů
a navzdory některým zmíněným nedostatkům považuji předkládanou práci Bc. Petry Dupalové

„Demografie sportu: Aplikace demografické analýzy v atletice“ za odpovídající nárokům běžně
kladeným na diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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