
Posudek vedoucího bakalářské práce

Kristina Michálková: Význam basketbalu pro hráčky TJ Sokol Dubeč.  Fakulta humanitních 
studií UK, Praha 2015, 50 str. + Textové přílohy.

Předložená bakalářská práce Kristiny Michálkové  představuje pokus sociálně-vědně 
postihnout určitý druh sportu v lokálním i širším kontextu. V zorném poli se tak objevují tzv. 
makrofaktory a hlavně  mikrofaktory, jež spoluvytvářejí fungování basketbalu ve zvoleném 
místě. Jinak řečeno – autorčina 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 bakalářská práce je vhodně členěna na kapitoly a podkapitoly, 
v nichž se postupně podává plastický obraz basketbalu jako sportovního odvětví obecně 
s hlavním důrazem na činnost tělovýchovné jednoty Sokol v dnes již příměstské části Prahy. 
Přínos práce lze spatřovat mimo jiné v detailní analýze vycházející rovněž z vlastního 
terénního výzkumu. Jde vlastně o důkladnou mikrosociologickou sondu, která mohla být 
doplněna o komparativní hledisko. Dále rozhodně stojí za pozornost Textová příloha, která 
podává zkušenosti, prožitky či zážitky hráček. Metodologicky a teoreticky je předložená práce 
vhodně fundována, obecná část práce mohla být poněkud rozšířena. Už na první pohled je 
patrné, že se autorka 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. 

Podotýkám, že jsem se k vedení práce dostal dosti náhodně na konci minulého
kalendářního roku.  Po počátečním, dosti chaotickém bádání autorka zkoncentrovala svou 
pozornost  a začala systematicky  provádět terénní výzkum. Ukázalo se, že  má jistě navíc. 

Celkově lze konstatovat, že Kristina Michálková ve své bakalářské práci osvědčila 
schopnost získat relevantní údaje ke zvolené problematice také terénním výzkumem. 
Prokázala, 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 autorka podala velmi dobrý badatelský výkon, práci lze 
přijmout jako podklad k obhajobě.  

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