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     Předložená diplomová práce Martina Pěkného představuje pokus historicko-
sociologicky postihnout určitý druh sportu v lokálním i širším kontextu. V zorném 
poli se tak objevují tzv. makrofaktory a hlavně  mikrofaktory, jež spoluvytvářejí 
fungování atletiky ve zvoleném místě. Jinak řečeno - autorova práce se rovněž 
zabývá sociálním a geografickým dimenzováním určité volnočasové aktivity. Dále je 
potřeba zdůraznit, že se jedná především  o dobrovolnou či amatérskou činnost.   

Za pozornost stojí, že diplomová práce je vhodně členěna na kapitoly a 
podkapitoly, v nichž se postupně podává plastický obraz atletiky jako sportovního 
odvětví jako celku s hlavním důrazem na činnost atletického oddílu v Radotíně. 
Přínos práce lze spatřovat mimo jiné v detailní analýze vycházející rovněž 
z vlastního terénního výzkumu. Jde vlastně o důkladnou mikrosociologickou sondu, 
která nepostrádá komparativní hledisko. Dále rozhodně stojí za pozornost rovněž 
pečlivě provedené grafy a tabulky, které dokumentují sledovanou problematiku 
v delším časovém trvání. Metodologicky a teoreticky je předložená práce vhodně 
fundována, přičemž se opírá  o přijatelnou bibliografii. Už na první pohled je patrné, 
že se autor ve sledované problematice vyzná a že dokáže přesvědčivě  argumentovat.  
     K předloženému pojednání nemám jako vedoucí práce meritorní připomínky nebo 
výhrady. Po formální stránce práci nelze nic vytknout, neboť se v ní nevyskytují 
žádné pravopisné chyby. Avšak stylisticky mohla být zvládnuta poněkud lépe, 
zvláště pokud jde o odkazování či citování z jiných zdrojů.               
     Celkově lze konstatovat, že Martin Pěkný ve své diplomové práci osvědčil 
schopnost získat relevantní údaje ke zvolené problematice  také terénním výzkumem. 
Prokázal, že umí pracovat ve zvolené oblasti studia a že dokáže získané poznatky 
interpretovat. Předložená práce je přijatelně provedena jak po stránce metodologické 
a teoretické, tak i praktické. Protože autor podal velmi dobrý badatelský výkon, práci 
lze přijmout jako vhodný podklad k obhajobě.   

Závěr: Diplomová práce vyhovuje náročným kritériím, přikláním se k hodnocení 
známkou  v e l mi   d o b ř e .  
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