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Hodnocení práce:
Předkládaná bakalářská práce představuje historickou studii zabývající se vývojem organizované formy 
florbalu v České republice. Zdrojem dat nejsou již dříve vydané publikace, ale zejména rozhovory 
s lidmi, kteří byli tzv. „u toho“. V úvodu práce autor pregnantně popisuje nástrahy, které tyto studie 
přinášejí. Jejich uvědomění pak provází diplomanta ve výsledkové části práce, kde se snaží s těmito 
problémy vypořádat a minimalizovat tak zjednodušení či zkreslení skutečnosti.
V teoretické části práce diplomant provádí rešerši dostupných pramenů pojednávající o historii florbalu 
v ČR a ty kritickým, ale objektivním, pohledem hodnotí. Akcentuje stručný výtah z dějin florbalu 
zveřejněný na internetových stránkách České florbalové unie a poukazuje na minimální přidanou 
hodnotu dalších autorů zabývající se ve svých pracích historií florbalu na našem území. Ještě více tak 
podtrhuje potřebu promyšleně se zabývat tímto tématem.
V metodické části diplomant vhodným způsobem kombinuje teoretická východiska určená pro volbu 
designu výzkumu a výzkumného souboru s popisem konkrétního plánu, včetně identifikace 
dotazovaných osob.   
Výsledková část práce začíná kapitolou 5 na straně 23. Autor práce hodnotí způsob členění textu jako 
přehledné, zachovávající logickou strukturu a srozumitelnost předávaných informací. Přestože by toto 
neměl hodnotit sám autor, plně se s ním ztotožňuji.
Nejcennější, z mého pohledu, jsou pak výpovědi respondentů. Ty však měl diplomant shrnout a 
okomentovat ve vztahu k zadanému cíli práce. Nejlépe v kapitole Diskuse, která v práci chybí. 
Kriticky hodnotím úpravu práce, včetně způsobu citování. (viz Připomínky). Naopak jednoznačně 
pozitivně hodnotím stylistickou úroveň, tedy způsob, jakým diplomant pracuje s českým 
jazykem. Výjimkou z toho pravidla budiž některé anglické výrazy, pro které existují vhodnější 
ekvivalenty v českém jazyce (např. „informant“).
Za vhodné doplnění textu považuji také grafické zachycení florbalové reality 1984 – 1993, které je 
součástí Příloh.



Připomínky:
1. Veskrze pozitivní dojem z práce kazí formální nedostatky. Za největší považuji rozdílné 

nastavení okrajů vpravo. Namísto jednotného nastavení o velikosti 2,5, využívá autor celé 
spektrum různých nastavení v rozmezí 2,5 až 3,5. Nejvíce „bijí do očí“ strany, kde autor práce
velikost okraje vpravo dokonce střídá (s. 14, 15, 16, 27, 28, 32, 33, 36, 51, 52, 53 a 57). Také 
okraje nahoře nejsou jednotné. Jen velmi zřídka začíná text 2,5 cm od vrchního okraje stránky, 
jak by tomu mělo být. Zcela nelogicky jsou zařazeny i okraje o velikosti více než 4 cm.

2. Za drobnější nedostatek považuji příliš velké mezery mezi odstavci (má být jen 6 bodů) a 
skutečnost, že na straně 10 a 23 autor neudělal za poslední větou odstavec a tři poslední slova 
jsou tak rozložena po celém řádku. Podobně nevzhledně zakončil diplomant odstavec i na 
straně 26.

3. Větším prohřeškem z mého pohledu je fakt, že autor nezvyklým způsobem kombinuje také 
způsob citování. Využívá poznámkového aparátu, ale také citací uvedených přímo v textu, Zde 
však uvádí jen jména autorů, nikoliv rok vydání a čtenář tak poněkud ztrácí přehled o tom, jak 
aktuální jsou citované zdroje. Jistě, čtenář může rychlým nalistováním na závěrečný seznam 
literatury tuto informaci získat. To je však poněkud nepohodlné, navíc ne každý citovaný autor 
se v tomto seznamu vyskytuje (např. MacDonald citovaný na straně 14).

4. Domnívám se také, že i autoři a díla, na které diplomant odkazuje v poznámkovém aparátu, by 
měly být uvedeny v závěrečném seznamu literatury. Ne vždy tomu tak je (např. Stake, 1995).

5. V pracích odborného charakteru se nedoporučuje využívat informace uvedené na tzv. „wiki 
webech“, tedy internetových stránkách, kde kdokoliv a kdykoliv může měnit stávající obsah. 
Ten navíc není nijak redigován.

Otázky k obhajobě:

1) Florbal je v České republice aktuálně druhým nejvýznamnějším sportem, alespoň co se týče počtu 
registrovaných členů. Přesto, dle vašich slov, do dnešního dne nevyšla publikace, která by 
odpovídajícím způsobem popisovala vznik a vývoj tohoto sportovního odvětví na našem území. 
Čím si vysvětlujete tuto skutečnost?

2) Panovala mezi respondenty shoda v tom, jak se vyvíjela organizovaná forma florbalu na území 
České republiky? Pokud nikoliv, v čem se vzpomínky pamětníků lišily nejvíce?
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Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi.
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