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          Autorka předkládané bakalářské eseje si jako cíl své práce stanovila zpracovat 
mikrosondu do názorového světa hráček basketbalu na příkladu hráček amatérského týmu TJ 
Sokol Dubeč. Využila přitom i tu skutečnost, že sama je dlouhodobě hráčkou basketbalu na 
různých výkonnostních úrovních a  v samotném TJ Sokol Dubeč působí již pátou sezonu. 
 
          Kristina Michálková koncipovala svoji bakalářskou esej do celkem devíti kapitol, a to 
včetně úvodu (kapitola první – s. 1-2), závěru (kapitola sedmá – 48-50), seznamu použité 
literatury (kapitola osmá – 51-53) a obsáhlé přílohy (kapitola devátá s. 5-74).  
 
          Na počátku práce autorka jasně vymezila cíle a kvalitativní metodický přístup (kapitola 
druhá – s. 3-6), který použila k naplnění vytýčených úkolů. Vedle v úvodu vymezeného 
základního cíle  si stanovila ještě další dílčí úkoly, a to „kdy a proč si hráčky zvolily právě 
basketbal a konkrétní sportovní klub, jakou roli hraje basketbal v jejich životě, zda jej vnímají 
jako svůj životní styl, jako koníček či jako další z povinností“. Dále sledovala  i volný čas 
hráček, zjišťovala, jakým aktivitám se hráčky nejčastěji věnují a s kým svůj volný čas tráví. A 
v neposlední řadě zaměřila pozornost na zdravý životní styl respondentek. Nicméně za hlavní 
cíl označila zjištění, „jak vnímají basketbal samotné hráčky, co pro ně znamená, co jim 
přinesl, nebo o co je naopak ochudil“.  Tedy úkol obsáhlý a vnitřně diferencovaný, pro 
jednotlivce výzkumníka značně náročný. Do této kapitoly vsunula autorka i pasáž o 
publikacích a výzkumech, které s touto problematikou zabývají, přičemž ne vždy odkazovala 
na zdroje. 
 
          Třetí kapitolu (s. 7-18) věnovala autorka problematice sportu a volného času. Zde se 
zabývala -a to je třeba ocenit- vymezením používaných pojmů. Následně se na jedné straně 
(podkapitola 3.2 – s. 8-11) soustředila na funkci a organizaci volného času a na  straně druhé  
(podkapitola 3.3)  z různých úhlů pohledu na problematiku sportu. Kapitola čtvrtá (s. 19-25) 
se zabývala basketbalem jako sportovním odvětvím od jeho vzniku, přes historii basketbalu u 
nás až po nová odvětví basketbalu. Následující kapitolu (kapitola pátá – s. 26-34),  již Kristina 
Michálková zacílila na basketbal v městské části Praha – Dubeč, historii TJ Sokol Dubeč a po 
té již přímo na  basketbalový oddíl TJ Sokol Dubeč, včetně finanční stránky, herní sezony i 
osobnostních profilů hráček TJ Sokol Dubeč. 
 
          Stěžejní část bakalářské eseje Kristiny Michálkové představuje kapitola šestá („Analýza 
rozhovorů s hráčkami“ - s. 35-47),  kde autorka představila výsledky analýzy dat (nejen 
z rozhovorů, ale i z pozorování a vlastní zkušenosti jako hráčky basketbalového klubu TJ 
Sokol Dubeč. Při prezentování dílčích výsledků postupovala autorka podle jednotlivých 
tematických rovin, hledala sportovní základ hráček v jejich rodinách, sledovala faktory při 
výběru právě TJ Sokol Dubeč, zabývala se volným časem hráček, jejich životním stylem a 
také vztahem hráček k basketbalu a k vlastnímu týmu a v neposlední řadě perspektivami do 
budoucna. 
 



          V prvních odstavcích závěru autorka sice nadbytečně zopakovala, čím se její práce 
zabývala, nicméně další část této kapitoly (kapitola sedmá – s. 48-50)  je již přehledným 
shrnutím výsledků, ke kterým Kristina Michálková  na základě analýzy výzkumem 
shromážděných dat dospěla. Nedílnou součástí bakalářské eseje je obsáhlý seznam použité 
literatury a internetových zdrojů (kapitola osmá – s. 51-53) a také přílohy (s. 54-74), včetně 
doslovné transkripce pěti realizovaných rozhovorů. 
 
          Předkládaná bakalářská esej působí na první pohled velmi dobrým dojmem, je úpravná, 
bez často obvyklých překlepů, text je čtivý, struktura práce přehledná  a uváděné uvážlivé 
závěry jsou podepřený daty, která autorka v terénu získala. Ocenit je třeba též v příloze 
zahrnuté přepisy vzorku realizovaných rozhovorů. To vše svědčí o tom, že Kristina 
Michálková věnovala přípravě bakalářské práce jako celku, vlastnímu terénnímu výzkumu a 
jeho zpracování i pečlivé závěrečné kompletaci textu dostatečný časový prostor. 
Nevyvarovala se přesto některých dílčích nedostatků či neobratností. Především  -a to je 
nejpodstatnější výhrada-  ne úplně zvládla techniku zpracování dat v kvalitativním výzkumu, 
kde často sklouzávala k formulacím typu „dvě informátorky, tři informátorky“ a podobně. 
Dále se autorce občas stávalo, že do textu kapitol zahrnula i to, co nekorespondovalo s jejich 
názvem (např. v  kapitole „Cíle a metody výzkumu“ odkazuje na práce zabývající se sportem, 
potažmo basketbalem).  Někdy též zapomíná odkazovat na zdroje (např. s. 3). To jsou ale 
spíše formální nedostatky. 
 
          Souhrnně však Kristina Michálková prokázala, že je schopna si vytýčit výzkumný cíl, 
získat data potřebná k jeho naplnění a formulovat na základě jejich analýzy odpovídající 
závěry. Její bakalářskou esej, která splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných 
studentských prací, doporučuji k obhajovacímu řízení a navrhuji vzhledem ke všem shora 
uvedeným skutečnostem hodnocení velmi dobře. 
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