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Bakalářská práce Karolíny Burdové pojednává o velmi aktuálním tématu dopingu ve sportu, které
je v oblasti sociální pedagogiky a sociální práce tématem velmi okrajovým, leč dle mého názoru
velmi důležitým. Svým rozsahem je předložená práce na spodním okraji povoleného rozsahu,
čerpá z 28 tištěných zdrojů (z toho je 7 v anglickém a 1 v německém jazyce) a dále 9 internetových zdojů, které bohužel nejsou v seznamu literatury uvedeny zcela dle současné normy.
Úroveň českého jazyka je dostatečná pro tento typ práce, autorka se ale nevyhnula několika typům opakujících se chyb. Mezi tyto chyby patří např. věty bez podmětu (př. kap. 7.1 ”Speciﬁcky
zaměřený pedagog, který ...” autorka má totiž dojem, že věta plynule navazuje na nadpis) či neshoda podmětu s přísudkem (př. děti nastaveni na výkon), nesprávné skolňování cizích slov (př.
kalokagathia) atd. Tyto chyby naštěstí nepřekračují mez únosnosti. Za podstatnější nedostatek
považuji jakousi neučesanost témat a autorčiny skoky v kontextu. Myslím si, že by práci prospělo, kdyby ji autorka po dopsání nechala nějakou dobu ”uležet” a posléze rozvedla nebo sjednotila
některá témata.
Cením si toho, že Karolína Burdová poctivě pracovala s odbornými zdroji a shromáždila poměrně velké množství informací a podkladů k danému tématu. Přínos této práce vidím především
v šíři témat, která práce zahrnuje (včetně témat velmi aktuálních jako například situace ruských
atletů, čínských plavců, atd.) a snaží se je integrovat do jednoho koherentního celku se snahou
přiblížit je diskurzu sociální práce. Myslím si, že autorce se podařilo vyjmenovat velkou většinu
nebezpečí (ať už zdravotních, psychických či fyzických) plynoucích z užívání dopingových látek,
méně úspěšná je v tvoření logických souvislostí mezi teoretickými koncepty a skutečností. Jako
příklad bych uvedl kapitoly, ve kterých mluví o fair play a různých pojetích těla a duše. V nich
autorka pokládá slušné základy pro to, aby mohla později vyvodit, že lidé utíkající se k dopingu
se vzdalují zmíněnýcm ideálům, protože vychází (nejen) z vlastního egoismu, zvyku, že vše je
dostupné ihned a bez většího úsilí atd. Toto vše v práci je obsaženo, ale autorce se ne vždy daří
držet ideovou linku a skáče v tématech či doplňuje další (mnohdy velmi zajímavé) informace. Ve
výsledku je na čtenáři, aby si sám vytvořil představu, protože ani slabý závěr této práce nepřináší autorčin vlastní kritický náhled, který by u práce tohoto typu byl tolik zapotřebí.
Předloženou bakalářskou práci je třeba pochválit za odvahu nezůstat jen u dopingu samého.
Myšlenkové základy přichází ze sféry ﬁlosoﬁe, psychologie, sociologie, autorka se snaží stručně
představit koncepty kalokagathie, areté, epifanie či fair play a zároveň se je pokouší dát do souvislosti s doporučeními pro preventivní programy, které by dle autorčina názoru měly být blízce
známé pedagogům, trenérům, cvičitelům, lékařům, ale i sociálním pracovníkům.
Práce byla konzultována: dostatečně
Navrhované hodnocení: D
Zdůvodnění, závěr: Bakalářskou práci Karolíny Burdové doporučuji k obhajobě, protože autorka prokázala, že dokáže pracovat s odbornou literaturou z různých oborů, vyvozovat z ní důsledky
a vztahovat je k práci pedagogů a sociálních pracovníků. Argumenty a informace v práci předložené by sice bylo možné zpracovat přehledněji, na druhou stranu se autorka snažila pracovat
s velmi aktuálními zdroji a živými kauzami, proto jsem toho názoru, že práce splňuje požadavky
kladené na tento typ práce.
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: Vysvětlete v několika větách jak spolu souvisí ideály
kalokagathie, areté, fair play a dále výkon, ego člověka, pohodlnost a požadavek mít vše k dispozici rychle a s co nejmenší námahou.
Jaké je dělení zakázaných látek dle WADA?
Existují i jiné zakázané způsoby dopingu než jen užívání zakázaných látek?
Doporučuji/nedoporučuji k obhajobě: doporučuji
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