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Diplomová práce Rostislava Gramskopfa je věnována problematice běhu jako fenoménu
moderní společnosti. Lze akcentovat tu skutečnost, že jeho práce je v této souvislosti dosti
průkopnická. Podrobně zkoumá základní socio-demografické znaky v České republice
v běžeckém segmentu 30 – 50 let. Zajímavé je, že se autor přitom pokouší zachytit běžecké
návyky, preference, oblíbená místa, motivy a aspirace s růstem neformálních skupin, jakož i
s měnícím se běžeckým vybavením.
Diplomant ve své závěrečném pojednání vhodně kombinuje různé přístupy. Především
využívá dotazníkovou metodu prostřednictvím online sociálních sítí, přičemž množství údajů
bylo získáno v běžeckých klubech, emailových kontaktech pořadatelů závodů a dalších
aktérů. Obecně jde o jistou populaci běžců, typických skupin, které díky svým běžeckým
návykům se sportu věnují dosti soustavně. Do hry mohou vstoupit další aktivity prováděné
společně s během. Překvapivé je zjištění, že v Česku je nyní zhruba 700 000 běžců ve věku 15
– 65 let. Dále je možné tuto problematiku zkoumat i v rámci turismu.
Na vysoké úrovni je rovněž „zacházení“ s odbornou literaturou související se zvoleným
tématem. Jde také o využití různých konceptů sociologie sportu a volného času. Hodí se
dodat, že autor se pokouší své předpoklady doložit údaji 626 respondentů. Nezůstává jen u
kvantitavní metody, nýbrž nápaditě interpretuje tento fenomén, mnohostrannou problematiku.
V neposlední řadě specifickou vypovídací hodnotu mají rovně grafy a tabulky.
K předloženému pojednání nemám jako její vedoucí meritorní připomínky nebo výhrady.
Po formální stránce práci nelze nic vytknout, neboť se v ní nevyskytují žádné pravopisné
chyby. Rostislav Gramskopf předložil původní, aktuálně vědecky pojatou práci, jejíž obsah se
zakládá na důkladné heuristické přípravě i teoretickém zvládnutí problematiky. Vychází nejen
z české odborné literatury, ale i z té anglické. Text má požadovanou odbornou a stylistickou
úroveň. Po všech stránkách odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací. Jedná se o
zdařilý výkon, který si plně zaslouží stát se podkladem pro obhajobu.
Závěr: Diplomová práce vyhovuje náročným kritériím, přikláním se k hodnocení známkou
výborně.
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