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Vhodně zvolené téma práce zapadá do kontextu v současné době řešené problematiky na poli 

nejen sociální geografie. Cíl práce je jasně deklarován a podařilo se ho splnit. Rešeršní část 

práce rámující případovou studii je velmi kvalitně zpracována na základě, pro bakalářskou 

práci neobvyklého množství, domácí i zahraniční literatury a dalších zdrojů. Obdobně 

můžeme hodnotit i podrobně vypracovanou metodickou část, za kterou autor zaslouží opravdu 

pochvalu. Nejinak je tomu i u vlastního provedení a hodnocení případové studie.  Kvalitní je i 

formální stránka práce (práce s jazykem,  literaturou, grafickými prvky). Práce představuje 

zdařilou studii, kterou rozhodně doporučuji k obhajobě. 

 

Přes výše uvedenou (zaslouženou) chválu si dovolím i několik připomínek, které nesnižují 

hodnotu předložené práce, ale mohou adeptovi posloužit při zpracování budoucí, nejen 

kvalifikační, práce. Jedná se např. o tabulku v příloze č. 2,  jejíž vypovídací schopnost by se 

významně zvýšila např. uvedením pořadí u jednotlivých charakteristik. Vhodný by byl 

přepočet na relativní ukazatele (např. počet hráčů na 1000 obyvatel). Obdobně i spíše než 

tvrzení s absolutními čísly rovnou pracovat údaji relativními (např. absurdně působí 

konstatování, že nejvíce fotbalistů je v nejlidnatějších státech, naštěstí dále v textu 

komentováno).  Z formálního hlediska: nová kapitola se vždy umisťuje na novou stránku, 

stránky v příloze nemají kontinuální číslování s prací (proto to jsou přílohy), u obr. č. 4 by 

mělo být v poznámce uvedeno, co znamená červený ovál, příloha 5 je v této velikosti 

prakticky nečitelná (minimálně pootočit obrázek a zobrazit na celou stránku). Doporučuji i 

vyvarovat se složitých souvětí s vloženými větami, kde navíc dochází ke změně rodu podmětu 

a tedy zvýšenému riziku chyby ve shodě přísudku s podmětem. 

 

Dovolím si otázku do diskuse: Co považujete za hlavní slabinu takto prováděného 

kvalitativního výzkumu?  

 

Předložená bakalářská práce Tomáše Krajňáka je zdařilá, splňuje veškeré požadavky na tento 

typ kvalifikační práce kladené, a proto ji s radostí doporučuji k obhajobě. 
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