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Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:  Diplomant zvolil velmi aktuální a zajímavé téma postojů obyvatel ruské federace k ZOH 
v Soči 2014. Na jedné straně musím ocenit samostatnost diplomanta, který si téma sám našel a 

iniciativně zpracoval. Na druhé straně jsem postrádal častější konzultace a informace od autora. 

V teoretické části, která je proporčně vyvážená vzhledem k experimentální, prezentoval K. K. dobrý 
přehled o metodologii tohoto typu výzkumu, přičemž obohatil u nás běžně citovanou literaturu o ruské 

autory. Oproti minulé práci sjednotil způsob citování zdrojů, i když ani tady se nevyvaroval některých 
drobných chyb. Někde zdroje chybí (není zcela jasné, odkud je autor čerpal) např. na s. 32 – 34, nebo 

jsou citovány nepřesně. Např. na s. 34 cituje ekologa Nikolajeva (2011) a dále na s. 36  ekologa 

„Mirkina (2009)“, ale v seznamu literatury jeho zdroje chybí. Jazyk a formulační úroveň práce se 
výrazně zlepšila oproti předchozí verzi. Autor však občas přebírá novinářský styl vyjadřování, který 

odpovídá spíše eseji, než vědeckému jazyku, nebo předem signalizuje své postoje. Např.:“ Rusko 
může ztratit jediné široce dostupné přímořské letovisko.., na jehož místě vyroste špinavé a pro 

rekreaci nevhodné místo“ (s. 35). Vlastní metody jsou tradiční, ale vzhledem k cílům výzkumu 
adekvátní. Postrádám podrobnější konkrétní doporučení, jejichž rozsah považuji za minimální. Práce 

má dobrou grafiku i úpravu, i když občas autor nedodržuje jednotné zarovnávání řádků. Rozsahem i 

obsahem vyhovuje nárokům na DP.   

Připomínky: Kromě připomínek zmíněných výše: 

1. Vlastní výsledky nemají jednotné výstupy. Konkrétně většina výsledků je v %, někdy např. na 
str. 54 jsou náhle uváděny přímé počty odpovědí, nepřevedené na procenta.  

2. Nedostatečná hloubka diskuse u výsledků – často jen konstatování výsledků.  

3. Minimální doporučení, postrádám konkrétní návrhy, které by vyplývaly z výsledků průzkumu.     

 

 



Otázky k obhajobě: 

1. Práce se soustřeďuje spíše na negativní dopady ZOH. Jaké by mohli mít obyvatelé Soči výhody 

z ZOH? 

Na s. 65 vyplývá z výsledků, že většina (téměř 70 %) respondentů nevěří, že ZOH zvýší popularitu 

Soči u cizích návštěvníků a že nebudou chtít znovu město navštívit.  

2.  Domníváte se, že je tato skepse oprávněná a odpovídá dosavadním zkušenostem 

z předchozích ZOH?  

3. Jaká byste z těchto výsledků (s. 65) vyvodil doporučení? Uveďte 2 konkrétní návrhy opatření.  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji 
k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň:  S ohledem na průběh obhajoby:  velmi dobře až dobře  
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