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V úvodu své bakalářské práce naznačuje Zuzana Javoříková jeden z jejích cílů: provedení 

mikrosondy do názorového světa rodičů hráček vybraného florbalového klubu v jednom blíže 

neurčeném menším městě na jihovýchodní Moravě. Je zajímavé, že v krátké době po sobě 

vznikla již druhá bakalářská práce věnovaná tomuto stále ještě relativně novému sportu, který 

v devadesátých letech 20. století doslova vtrhl na scénu kolektivních sportů a stal se rychle 

natolik oblíbeným, že dnes je v České republice co do počtu registrovaných členů na třetím či 

čtvrtém místě za fotbalem, tenisem a ledním hokejem, jemuž je ostatně asi největším rivalem. 

Zatímco nedávno obhájená bakalářská práce Markéty Sagačové se zaměřovala na vytváření 

sociální koheze ženského florbalového týmu, Zuzana Javoříková se věnuje především tomu, 

jak vidí florbal či sport v obecnější rovině rodiče aktérek sportovního klání. Autorčinou 

výhodou při realizaci výzkumu bylo bezesporu její insiderství, jelikož léta florbal sama na 

vrcholové úrovni hrála a bylo pro ni tudíž jednodušší proniknout i do zákulisí florbalového 

prostředí.  

Práce je po formální stránce zpracována pečlivě, je zřetelně strukturována na teoretickou, 

metodologickou, empiricko-analytickou a sumarizační část. Jako poněkud slabší se mi jeví 

obsahové zpracování práce. Na jedné straně lze ocenit do jisté míry autorčinu snahu po hledání 

vlastních vysvětlení nebo definování pojmů (například při charakterizování týmu – s. 15), na 

druhé straně jsou teoretické přístupy spíše řazeny „za sebe“, z textu není zcela zjevné, s jakým 

teoretickým východiskem bude později pracovat v empirické části, resp. jak jej bude v této části 

reflektovat. Na jiných místech trochu nekriticky přebírá informace z teoretických zdrojů, 

z nichž čerpá. Jako do určité míry problematické se mně jeví rozdělení sportu, resp. ta část, kde 

se mluví o tom, že vedle sebe existuje vrcholový a profesionální sport (s. 9-10). Na tomto místě 

by to chtělo určité dovysvětlení – profesionální sportovec je zpravidla také vrcholový sportovec 

a naopak. V minulosti toto tak zřejmé nebylo, dnes ale tato dichotomie již prakticky neplatí. 

Například na nedávno skončeném atletickém mistrovství světa byli všichni čeští sportovci jak 

vrcholoví (kdysi působící ve střediscích vrcholového sportu), tak profesionální (všichni jsou 

členy atletických oddílů, v nichž pobírají slušné platy, nemluvě o odměnách na mezinárodních 

mítincích nebo za úspěšnou reprezentaci na akcích typu právě mistrovství světa nebo 

olympijských her apod.). Sport se namnoze posunul, z vrcholových sportovců se před časem 

stali profesionálové, a jestliže ve florbalu to v českých podmínkách zatím neplatí, je přesto 

pravděpodobné, že k tomuto posunu začne v budoucnu docházet. 

Jako hlavní (kvalitativní) metodu zvolila autorka polostrukturovaný rozhovor, přičemž si 

uvědomuje klady i zápory takovéhoto přístupu (s. 21). Z rozhovorů je však poměrně patrné, že 

se jí podařilo zachytit relativní pestrost rodičovských přístupů nebo nahlížení na sportování 

svých dětí. Tento přístup většinou spočívá v nahlížení na sport a jeho aktivní provozování jako 

na činnost, která může pozitivně dítě formovat a připravit ho na další život. Zdá se, že florbal, 

alespoň v prostředí menších měst, setrvává na pozici aktivity přístupné v podstatě všem, kde 

možnost budoucích vysokých výdělků není tím hnacím motorem pro dosažení úspěchů jako ve 

sportech s delší historií. Když se autorka prostřednictvím rozhovorů například zamýšlí nad tím, 

jak jednotliví informanti odpovídají na otázku, kdo je šampion (s. 32-33), zdá se, že Zachova 



Kamevéda tak zřejmě není ve florbalovém prostředí primární motivací rodičů. Florbal tím, že 

zatím není tak přehnaně soutěživý a ambiciózní, zdá se, nevytváří sociální kohezi jenom mezi 

členkami/členy týmu, ale do jisté míry i mezi rodiči. To je snad jeden z hlavních odkazů nebo 

závěrů práce Zuzany Javoříkové. 

Sympatické je, že v krátkém Závěru (s. 54-55) neshrnuje sáhodlouze výsledky, k nimž se ve 

výzkumu dobrala (o tom je předcházející kapitolka Shrnutí, s. 50-54), ale předkládá čtenáři 

některé náměty pro možný budoucí výzkum – například o rozdílnosti rolí matky a otce při 

výběru sportu u dítěte, jeho motivací a cílů atd. 

Bakalářská práce Zuzany Javoříkové navzdory jistým nedostatkům, na které jsem výše 

upozornil, splňuje podle mého názoru předpoklady pro to, aby mohla být úspěšně obhájena. 

K obhajobě ji proto doporučuji a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

V Květnici, 5. 9. 2015.                                                                                  Marek Halbich, Ph.D. 


