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Bakalářská práce Tomáše Pavlišty se zabývá problematikou smíšených bojových umění (MMA).
Vzestup popularity tohoto sportu je záležitostí posledních let. Cílem bylo zachytit tento fenomén
z perspektivy sociálních věd. Student k úkolu přistoupil komplexně. Nazírá na téma z mnoha úhlů
pohledu. Je si vědom kontroverzní pověsti tohoto sportovního odvětví. Přes sympatie, které k němu
nepochybně chová, se pokouší poctivě orientovat v názorech jiných.
Student téma uchopil nejen pomocí kvalitativní metodologie, ale také specifické dotazníkové
metody The sport motivation scale (neboli „SMS-28“), která slouží k určení motivace sportovců.
Předkládaná práce tak staví na vlastním výzkumu vnímání MMA širší veřejností, ale také se obšírně
věnuje postojům samotných zápasníků. Pro rozhovory se mu podařilo získat i několik významných
postav naší sportovní scény. Student se také nebojí metodologických experimentů a zařazuje do svého
repertoáru i techniku focus groups.
V úvodní části se autor věnuje podrobnému popisu historie a pravidel MMA. Rozsah by bylo
možné považovat za příliš velký (s. 14-23), ale vzhledem k celkovému rozsahu práce (73 s.) je takto
obsáhlý vhled přijatelný.
Následuje kapitola pojednávající o šetření SMS-28. Stěžejní je také část přibližující výzkum
vnímání MMA veřejností. Zde by snad byla na místě určitá výtka. Název práce ne zcela koresponduje
s jejím obsahem, který je mnohem rozsáhlejší a komplexnější.
Z práce je patrný zájem o zvolené téma. Reflexe okolností jeho výběru i průběhu vlastního
výzkumu to jen potvrzují. Autor se věnuje MMA také osobně. Z toho vyplývá nejen jeho zaujetí pro
téma, ale také nebezpečí přílišné zaujatosti. Té se ale student vyvaroval pomocí vhodně zvolené
metodologie. „Nebojí se“ pokládat i problematické otázky, jako je např. zapojení dětí do MMA.
Výsledkem studentova úsilí je kvalitní práce, která přináší řadu nových informací nejen
k problematice MMA v ČR obecně, ale také o jeho vlivu na život sportovců a vnímání veřejností.
Vhodně zvolená metodologie umožnila odpovědět na výzkumnou otázku a splnit vytčené cíle.
Bakalářskou práci Tomáše Pospíšila považuji za zdařilou a doporučuji k obhajobě s hodnocením
„A“.
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