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Hodnocení: 

Proklamovaným cílem diplomové práce (dále DP) bylo „vystopovat“ globální aspirace 

hlavního proudu světového sportu v čele s olympijským hnutím. Ty jsou prosazovány 

prostřednictvím konkrétních hodnot – vzhledem ke společenskému i sportovnímu vývoji 

převážně západní provenience. V průběhu práce nad textem DP se postupně ukázalo, že 

hlavní překážkou „globalizace sportu“ jsou náboženské rozdíly, které s sebou nesou i rozdílné 

pohledy na klíčové hodnoty, životní styl a v oblasti sportu i na sportovní étos, obsažený 

v teorii i praxi fair play. Tuto problematiku považuji za výsostně aktuální, třebaže se o ní 

příliš nemluví a většinou není ani řešena. Uvítal jsem proto návrh diplomanta na prozkoumání 

této tematiky, třebaže bylo zřejmé, že nebude lehké ji zpracovat či nalézt „řešení“. 

DP je tedy prací převážně teoretickou – praktickými vstupy jsou konkrétní problémy 

jednotlivých náboženských denominací při střetu s požadavky (post)moderního sportu a 

dotazníkové šetření u českých jogínů, kteří se ukázali jako unikátní skupina tvořící most mezi 

tzv. „západním“ a „východním“ myšlením. 

Za přínosnou považuji zejména komparaci jednotlivých étosů („desater“) hlavních 

světových náboženství (viz s. 22), překlad majoritní části Etického kodexu MOV a 

interpretaci tzv. Coubertinovy „závěti“: „Filosofické základy moderního olympismu“ z roku 

1935 (viz kap. 2.1.11), se kterými se v českém prostředí dosud příliš nepracovalo. Diplomant 

prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou; uvítal bych však větší podíl vlastních 

názorů na analyzovanou problematiku, zejména při hodnocení olympismu a role etických 

kodexů – diplomant to řešil nepřímo citací tu J. Dovalila (zastánce olympijských ideálů), jinde 

I. Jiráska (jejich kritik, stejně jako v případě etických kodexů). 

Pokud jde o praktickou část, vysoce hodnotím zpracování palčivé problematiky 

islámu. U dotazníkového šetření lze asi vytknout absenci demografických údajů (vzdělání, 

věk aj.) respondentů. 

 

Otázka k obhajobě: 

Jak vidíte roli etických kodexů v kontextu sportu i českého polistopadového vývoje? 

Jejich negativní stránky DP zmiňuje (viz kap. 2.2.4, s jejímž vyzněním chápání etiky jako 

utopie nesouhlasím, ale respektuji názor diplomanta); obsahují i některá pozitiva? Jakými 

sankcemi mohou kodexy disponovat? 

 

Nehledě na drobné výhrady považuji práci za aktuální, přínosnou a využitelnou pro 

pedagogickou praxi. 

Doporučuji ji k obhajobě s návrhem na hodnocení:  

„výborně“ až „velmi dobře“ (dle průběhu obhajoby) 

 

V Praze dne 31.8.2017       P.T. Miloš Bednář 


