
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Typ posudku: vedoucí práce

Autor/ka práce: Ondřej Hotový

Název práce: Góly  padají  proto,  aby  se  slavily:  Dramaturgická  analýza ritualizovaného  jevu

Vedoucí práce: Martin Hájek

Navržené hodnocení: velmi dobře až dobře, podle obhajoby

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií.

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována?
Cílem práce je „ukázat a odůvodnit onen proces, kterým se oslavování vstřelených gólů stává 
ritualizovaným jevem“ a analyzovat, „jaké významné faktory se  na  tvorbě  tohoto  procesu  do  
značné  míry  podílí.“ Je tedy dobře formulován. Závěry práce však naplňují tyto cíle jen částečně: 
autor popsal typy rituálů, ale méně se věnoval procesu, kterým se oslava stává rituálem. Proč k 
rituálům po vstřelení gólů dochází?
Práce je dobře strukturována. 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Literatury je v seznamu uveden relativní dostatek, ale není dostatečně využívána v práci samotné. 
Zejména rituál a ritualizace by zasloužily více teoreticky rozebrat a to jak v úvodu, tak v závěrečné 
diskuzi, kde konfrontaci s literaturou nenajdeme vůbec. S knížkou Interaction Ritual od Goffmana 
se prakticky nepracuje.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?
Výběr vzorku, sběr dat a metodu dramaturgické analýzy považuji za vhodně zvolené i provedené. 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Jako čtenář bych přivítal, kdyby autor lépe uvedl, jak došel k prezentovaným zjištěním, zejména ke 
své kategorizaci oslav a jestli je možné navrhnout i klasifikaci alternativní.
V práci také chybí argument, v čem je navržená klasifikace přínosná pro studium sportu nebo 
rituálů.

5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?
Ano.

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?
Citace jsou většinou v pořádku. Někdy však autor necituje správně, např. „dle americké studie The 
American Journal of Sports Medicine (2005) bylo v turecké lize 6% všech zranění hráčů způsobeno 
právě při gólovém oslavování“ (str. 23)
Jazyk je rovněž na dobré úrovni, i když autor občas sklouzne k hovorové češtině; např. „Autorsky  



nejpřitažlivější,  a  v publikacích nejčastěji  omílanou,  by  se  mohla  jevit  témata  sportu,  
vztahující  se  k teoriím  vzniku“ (str. 4)

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
-

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Na straně 31 autor dává do souvislosti četnost určitého chování s mírou jeho ritualizace – čím 
četnější, tím ritualizovanější. Proti tomuto argumentu bych mohl uvést významné rituály, které se 
objevují jen výjimečně a málokdo se bude domnívat, že jsou málo ritualizované, např. korunovace 
krále, oslavy tisíciletého trvání nějaké instituce. V této souvislosti bych proto položil otázku: do jaké  
míry je pro rituál důležitá rutina? 

Celkové hodnocení práce:
Bakalářská práce splňuje nároky kladené na tento typ práce a doporučuji jí k obhajobě. 
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