
Posudek oponenta k diplomové práci Antonína Holendy: „Geografické aspekty rozvoje a 

distribuce vybraných kolektivních sportů: proměny regionálního obrazu“

Diplomová práce se skládá ze 112 stran vlastního textu, 2 str. seznamu literatury a zdrojů a 

dalších 23 stran grafických příloh.

V úvodu je deklarována obecná motivace ke zpracování této diplomové práce, kterou 

byla autorovi snaha: „přispět ke konstituování oboru sportovní geografie u nás.“ Tohoto se kolega 

Holenda snaží dosáhnout vymezením hlavního cíle a několika dílčích výzkumných otázek a 

hypotéz, které jsou přehledně uvedeny na str. 11. Konkrétně je hlavním cílem postihnout trendy

v dlouhodobém vývoji územního rozmístění tří vybraných sportů uvnitř 15 evropských zemí. 

K hodnocení si autor vybral fotbal, basketbal, tenis – resp. jejich dílčí ukazatele (prvoligové 

fotbalové a basketbalové kluby a oficiální tenisové turnaje). Asi by bylo potřeba více zdůraznit, 

že jsou tedy sledovány vybrané aspekty závodních forem těchto sportů a nikoliv šíření sportu,

jakožto činnosti rekreační a součásti dnešního životního stylu velké části populace.

V první části se autor snaží svá hodnocení obecněji a historicky zarámovat. Je zde také 

diskutována opodstatněnost tzv. geografie sportu; opakovaně je zdůrazňován fakt, že se jí v rámci 

geografie nedostává zasloužená pozornost. Stručný, ale informativní přehled některých z 

předchozích studií k této problematice je pak podán dále. Plyne z něj, že autorovo volání po větší 

pozornosti geografie sportu směřuje zřejmě především k české geografii, zahraniční studie 

evidentně existují.

V diplomové práci samotné je ona geografie sportu realizována prostřednictvím poměrně 

jednoduchého sledování územního rozložení výše zmíněných vybraných jevů a základní 

kvantifikace míry jejich územní koncentrace. I je v úvodních pasážích inzerováno, že zde půjde o 

snahu o postižení širších souvislostí a faktorů, které identifikované změny v územním rozložení 

ovlivnily, je toto realizováno pouze v omezeném rozsahu. S tím souvisí moje výtka, že měla být 

více zdůrazněna omezení, která ze zvoleného přístupu plynou. Byť se jedná o základní 

geografický přístup, je zřejmé, že některé podstatné kvalitativní rysy a vnitřní podmíněnosti

sledované problematiky nelze tímto způsobem (tj. mapováním) postihnout; nutně půjde 

především o popisné zachycení vnější stránky věci.

Z konkrétnějších výtek bych uvedl to, že jsem v úvodních kapitolách postrádal rozbor 

použitých dat, včetně diskuze jejich věrohodnosti, toho, co mohou a nemohou ukázat a 

případných dalších omezení tohoto typu v ohledu k prováděným vývojových srovnáním.

Jistý nesoulad jsem shledal mezi obsahem úvodních kapitol, které mají být zarámováním 

práce a tím, co je pak skutečně empiricky sledováno. Autor se sice snaží danou problematiku 

(mimo jiné) napasovat do diskuse globalizace a do rámce všeobecných poznámek o historickém

šíření sportů ve světě (kap. 2.2, 2.3 a 2.5) s četnými odkazy na koloniální expanzi atd. Byť toto 

může být zajímavé a informativní, je zde pak empiricky sledováno pouze vývoj rozmístění 

vybraných sportů uvnitř 15 evropských zemí. V tomto ohledu je tedy relevantní spíše kapitola 2.4 

než výše zmíněné části.

Empirické části dominuje především rozsáhlý komentář k mapkám zachycujícím vývoj 

rozložení sledovaných jevů v několika časových horizontech od 30. let 20. století do současnosti. 

Pro čtenáře je pročítání tohoto textu někdy až úmorné, přičemž se jedná se o cca 2/3 vlastní práce. 

Je zde také třeba neustále dohledávat mapky v přílohách a listovat textem tam a zpět pro srovnání 



u vývojových hodnocení. V textu se objevují pouze některé z mapek, všechny jsou pak součástí 

příloh. Jaké ale bylo opodstatnění výběru obrázků vložených přímo do textu? V kontextu výše 

uvedeného by možná také pro čtenáře bylo příhodnější uspořádání textu „po zemích“ místo „po 

jednotlivých obdobích.“

Celkového vyhodnocení výsledků, které je učiněno z velké části prostřednictvím 

vizuálního porovnání (mnoha) mapek, je často obtížné a nikoliv vždy průkazné (viz i pokus o 

určité generalizace v závěrečné části). V mapkách mohla být vedle úrovně koncentrace klubů a 

turnajů zároveň vyznačena i populační velikost (případně další charakteristiky) jednotlivých měst. 

Umožnilo by to přímé (byť opět jen vizuální) porovnání vzhledem k přirozenému předpokladu o 

souvislostech mezi rozmístěním sledovaných sportovních ukazatelů a rozmístěním obyvatel. 

Pokud si také dobře vzpomínám, původní plán této diplomové práce zahrnoval i pokus o další 

analýzu základních podmiňujících faktorů. Chtěl bych se proto autora dotázat, proč k tomuto 

nakonec nedošlo? 

U následujícího hodnocení změn koncentrace analyzovaných jevů do hlavních, (resp. 

největších) měst mi u jednotlivých grafů není jasné rozlišení a vymezení jednotlivých kvadrantů. 

Provedení se podle mne neshoduje s informací v popisu metodiky.

Závěrečný seznam literatury je oproti některým jiným diplomovým pracím poměrně 

skoupý. Je ale pravda, že uvedené odkazy zahrnují především cizojazyčné práce a stejně tak i to, 

že se v této problematice neorientuji natolik, abych mohl posoudit, zda nebyla opomenuta některá 

stěžejní díla. Dovolím si přesto tvrdit, že seznam literatury nicméně odráží i fakt, že se autor 

soustředil více na zpracování dat než na práci s literaturou.

Přes uvedené výtky, které se dominantně vážou ke zvoleným postupům a 

faktografickému charakteru práce, je ovšem třeba podotknout, že shromáždění, utřídění i 

elementární vyhodnocení použitých dat pomocí map bylo nepochybně pracné. Je také zřejmé, že 

možnosti dalších kvantitativních analýz jsou u takovéhoto vývojového hodnocení omezené 

dostupnými informacemi. Přes uvedenou kritiku si myslím, že práce Antonína Holendy má svojí 

informační hodnotu a doporučuji ji k obhajobě.
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