POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Typ posudku: vedoucí práce
Autor/ka práce: Anna Šarapatková
Název práce: Individuální předzápasové rituály a jejich interpretace samotnými sportovci
Vedoucí práce: Martin Hájek
Oponent/tka: Hana Märzová
Navržené hodnocení: velmi dobře
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?
Ano, výzkumná otázka je srozumitelná a závěry jsou odpovídající. Struktura práce je standardní.
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Ano, literatura je relevantní, jak domácí, tak cizojazyčná.
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich
analýzy?
Jak autorka sama přiznává, sběr dat nebyl jednoduchý, protože sportovci o svých rituálech neradi
hovoří. Intuitivně člověka napadne, že je to z obavy, aby je neznesvětili a rituály by mohly přestat
fungovat. V případě většího výzkumu by proto bylo dobré si rozhovory připravit tak, aby se k
rituálům dostalo jaksi mimoděk. Jinak proběhl sběr dat i jejich analýza zdá se v pořádku.
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Argumentace autorky vychází z tří klasických autorů, Webera, Schütze a Mertona. I když použití
jejich konceptů na zjištění nemůže úplně „sedět“, je v zásadě správné a umožňuje srovnávat zjištění
o sportovních rituálech s dalšími jevy.
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?
Formální úprava je na vysoké úrovni. Trochu zvláštní je uvádění všech citací kurzívou a zároveň v
uvozovkách.
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
V práci mi chybí diskuze výsledků s literaturou uvedenou v teoretické části – do jaké míry se
výsledky kryjí s tím, co bylo zjištěno, jde o rituály moderní, postmoderní nebo tradiční...?
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Celkové hodnocení práce: Práce splňuje nároky na bakalářskou práci a hodnotím ji velmi dobře.
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