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Jméno studenta: Kirill Khrushchev 
Název práce:   Postoje obyvatel RF k zimním olympijským hrám v Soči 2014 
Cíl práce:  
 Hlavním cílem diplomové práce je zjistit postoje ruského obyvatelstva a 
obyvatel města Soči k pořádaní XXII zimních olympijských her. Dalším z cílů 
práce je ukázat pozitivní a negativní stránky konání olympijských her a předložit 
doporučení, která by mohly použít vládní a sportovní instituce při organizaci 
velkých sportovních akcí. 
Celková náročnost práce: 
Podprůměrná  Průměrná    Nadprůměrná 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 
Stupeň splnění cíle práce 
 

velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

velmi dobře 

Logická stavba práce 
 

                       velmi dobře  

Práce s literaturou – citace, vlastní 
komentář  
 

dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

dobře 

Hloubka tématické analýzy,vlastní přínos 
diplomanta 
 

dobře  

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

dobře  

Stylistická úroveň, jazyk 
 

                            dobře  

 
Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 
Hodnocení: dobře 

Autor zastává odvážné negativní stanovisko k financování olympijských 
her státním rozpočtem. Neudělal by radost politickým elitám, protože stavební i 
ekonomický boom financovaný státním rozpočtem vede k provizím jak 
politickým stranám, tak i k nelegálním odměnám jednotlivým politickým 
představitelům. Základní teze z úvodu diplomové práce „Ale občas se pod 
maskou šlechetného činu skrývá mnoho podvodníků, kteří využívají sport k 



rozkrádání státního rozpočtu a ovládnutí území.“ není explicitně v práci 
doložena. 

Samotná práce představuje 83 stran textu, 14 stran příloh a 49 zdrojů 
informací. Velká část práce je věnována metodám a technikám sociologického 
výzkumu. Diplomová práce představuje zajímavé dílo a autor prokázal 
schopnosti samostatně analyzovat složité politicko-ekonomické vztahy a zařadit 
je do souvislostí, do nichž mohou objektivně patřit.  

Autor řeší i diskutuje některé otázky nad vymezením problematiky 
diplomové práce.  
Připomínky:  
1) Jak je možné transformovat novinářské formulace do analytického jazyka? 
Např. str. 31: „Každý rubl investovaný do olympijské výstavby se 
mnohonásobně vrací.“ 
nebo doložit tvrzení na str.36 a 37:  
„30 miliard eur státních a soukromých investic, vložených do výstavby 
sportovních a turistických objektů a do výstavby… infrastruktury. …Je to více 
než na olympiády ve Vancouveru, Turínu, Salt Lake City a Naganu … 
dohromady!“ 
V práci se nepodařilo nalézt podstatné formální nebo obsahové nedostatky. 
 
Otázky k obhajobě: 
1. Co je to reprezentativnost vzorku a jak je v sociologii chápána? 
2. Závěr diplomové práce je velmi obecný; jaká legislativní opatření je třeba 
navrhnout? 
3. Je realistické navržení zákona o prokazování původu majetku nebo zákona o 
lobbingu? 
4. Které zákony RF se uvedeným zákonům blíží? 
 
 
Navržený klasifikační stupeň:  dobře, konečná známka bude stanovena na 
základě obhajoby. 
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