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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Jakub Miček 

Název práce: Doping ve fitness a rekreační sport: obsahová analýza českých videí na 
YouTube  
 
Vedoucí práce: Jan Balon 

Oponent/tka: Milan Tuček 

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? 
 
Cíl práce je formulován jasně: zabývat se otázkami spojenými s motivací k dopingu v prostředí 
fitness. Práce je v zásadě rozčleněna na dvě části. První z nich se věnuje obecnějším aspektům 
rekreačního sportu, dopingu, kultury těla apod. Druhá část obsahuje analýzu videí, jež se konkrétně 
dotýkají fenoménu dopování rekreačními sportovci z prostředí fitness a posiloven. Struktura práce 
není úplně dotažená – také v důsledku změny výzkumného záměru, k němuž došlo v průběhu psaní 
textu. Rovněž zde není úplně vyvážená proporce mezi obecnějším povídáním a konkrétním 
výzkumným materiálem. Celkově vzato lze ovšem říci, že práce jako taková dostatečně drží 
pohromadě. 
 
 
 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Autor v textu odkazuje k dostatečnému množství cizojazyčné literatury. Je ovšem poněkud 
nešťastné, že se zde ve větší míře pracuje s učebnicovými texty (viz Sekot), které k rozvinutí 
samotného tématu příliš neprospívají. K substantivnějšímu využití zahraničních článků dochází 
rovněž spíše sporadicky. 
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Práce se zdroji je na dostatečné úrovni. Zvolená metoda – obsahová analýza – není použita ve zcela 
rozpracované podobě. To, co se z analýzy českých videí do textu nakonec dostává, se mi zdá 
přespříliš v rukách autora práce. 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
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Argumentačně je práce na dostatečné úrovni. Textu ovšem škodí přílišná míra ne zcela 
uspořádaných všeobecných tezí, u nichž není často zřejmé, k čemu se vztahují a co vše pokrývají – 
zejména se to projevuje v případě ne/rozlišování různých podob a zaměřenosti sportování. 
 
 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
 
Práce s literaturou je na přijatelné úrovni. 
 
 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí? 
 
Formální náležitosti práce jsou naplněny. 
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
 
 
 
 
Celkové hodnocení práce: 
 
Práci hodnotím jako velmi dobrou. Téma práce je zajímavé a sociologicky relevantní. Původní 
intuice autora byly příslibem soustředěného sociologického pohledu na specifické prostředí fitness, 
motivací k určitým způsobům jednání a celkově k problému dopingu mezi amatéry. Vzhledem 
k povaze tématu ovšem došlo v průběhu psaní práce k několika problémům, které se ne zcela 
podařilo odstranit. Celkově si však myslím, že výsledný text s ohledem na nároky kladené na 
bakalářské práce obstojí. Analytické uchopení tohoto tématu nebylo úplně jednoduché. Věřím, že 
autor práce problémy, s nimiž se setkal, využije pozitivně v budoucnosti. 
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