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Zuzana Javoříková si ve své práci vytkla za cíl vytvořit „mikrosond[u] do názorového 

světa rodičů hráčů vybraného florbalového klubu“ (s. 6) a přitom „zjistit, jaký názor mají rodiče 

na sportování svého dítěte“ (s. 6). Pro naplnění tohoto cíle provedla polostrukturovaná interview 

s 10 informátory, jejichž plné znění přikládá v příloze (s. 60-102). 

Samotný titul, resp. podtitul práce (Etnografie vypraného florbalového prostředí) je však 

poněkud zavádějící. Práce totiž v žádném případě není etnografií a to ani v jednom ze dvou 

obvyklých významů tohoto slova – žánru či metody. 

 Práce je rozdělena do pěti kapitol, nepočítaje v to Úvod a Závěr, ovšem samotná 

strukturace práce vyvolává jisté rozpaky. Je např. zvláštní, že autorka z kapitoly nazvané 

Teoretická část (s. 7-17) vyděluje kapitolu Florbal jako sportovní disciplína (s. 17-20). Chce tím 

naznačit, že tato „část“ již není teoretická? Podobně zvláštní je obsah kapitoly Shrnutí práce (s. 

50-54), která je jakýmsi rozšířeným abstraktem. Jakkoliv by v něm čtenář mohl očekávat shrnutí 

autorčiných zjištění, nalezne v něm i shrnutí teoretických východisek a metodologických 

postupů. O to překvapivější je pak skutečnost, že po Shrnutí práce následuje ještě kapitola Závěr 

(s. 54-55).  

Další inkonsistence se objevují v případě obsahu jednotlivých kapitol. Autorka například 

zařazuje podkapitolu věnovanou představení informátorů (Osobnostní profily informátorů a 

informátorek, s. 25-28) do kapitoly Analytická část: Florbal a sport u dětí z pohledu rodiče, 

ačkoliv v logice empirického výzkumu patří jednoznačně do kapitoly věnované metodologii, 

nikoliv výsledkům. Jedná se totiž o kontext významný pro pochopení dat, nikoliv o data samotná. 

Stejně tak je tomu i v případě podkapitoly Prostředí výzkumu (s. 25). Tyto strukturní nedostatky 

nejsou pouze formálního rázu, ale vzbuzují pochybnosti ohledně autorčina porozumění základům 

metodologie sociálních věd. 

Tyto pochybnosti jsou dále prohlubovány i některými významnými nepřesnostmi 

v kapitole věnované metodologii samotného výzkumu. Např. autorčina věta „Diktafon mi navíc 

zajistil vysokou validitu, protože na něm je zaznamenané opravdu vše.“ (s. 23) zcela ignoruje 

problematiku redukce dat. Stejně nepřesná je deklarace doslovné transkripce (s. 24), jelikož to, co 

autorka popisuje, že s daty prováděla, je transkripce redigovaná. Nejasnosti vyvolávají i další 

autorčina tvrzení. Není např. zřejmé, co myslí tvrzením, že opravila chyby v získaných datech (s. 

24) či jakou zvolila formu segmentace, když deklaruje, že „text rozdělila na jednotky (odstavce, 

řádky, strany).“ (s. 24). 

Metodologické problémy se nevyhnuly ani konstrukci vzorku a to hned v několika 

aspektech. Tvrzení, že autorka volila homogenní vzorek rodičů (s. 23) narušuje skutečnost, že 

jeden z informátorů byl rodičem dívky, zatímco ostatní byli rodiči chlapců. Jistě se nejedná o 

neřešitelný problém, ovšem autorka specifický status tohoto informátora z metodologického 

hlediska nijak nereflektuje. Zároveň by bylo vhodné reflektovat, jak výsledky výzkumu ovlivnila 

skutečnost, že jedním z kritérií pro zařazení do vzorku bylo, aby se jednalo o rodiče dítěte, které 

má ambice ve sportu vytrvat (s. 23).  

Autorka si ve své práci vytyčila celou řadu otázek (s. 6 a 20), které však zkoumaný jev 

nijak neproblematizují. Jejich deskriptivní charakter autorce umožňuje pouze to, aby podle nich 

strukturovala data analytické části, případně aby je mohla informátorům klást v rámci interview. 

Neumožňují jí však dosáhnout porozumění zkoumaného jevu.  



To je do značné míry způsobeno i autorčinou prací s teoretickou literaturou. Autorka sice 

představuje literaturu věnovanou vztahu rodičů a dětí v rámci sportu, ovšem nedaří se jí z ní 

vytvořit teoretický rámec, který by jí umožnil problém nahlížet. Teorie jí tak poskytuje pouze 

materiál, s nímž může komparovat výsledky vlastního šetření, jak ostatně činí v analytické části. 

V rámci teoretického ukotvení je pak nejasný status, který má v autorčině perspektivě tzv. 

Kamevéda (s. 13-14), resp. literatura, která ji pojednává. Není zřejmé, co pro autorku a její práci 

tento koncept představuje, i vzhledem k tomu, že se v rámci jejího pojednání autorka uchyluje k 

subjektivním hodnotícím soudům (s. 14). 

I zmiňovaná analytická část se potýká s významnými nedostatky. Tím nejvýznamnějším 

je téměř naprostá absence jakékoliv interpretace dat. Autorka v analytické části pouze 

reprodukuje výpovědi svých informátorů. Prezentuje tak škálu jednotlivých výpovědí, ovšem bez 

toho, aby ukázala, jak je možné výpovědím (a rozdílům v nich) porozumět. Čtenář se tak 

nedozví, co znamená, že rodiče nechtějí mít z dítěte šampiona, nebo že, se sami v mládí věnovali 

či nevěnovali sportu. 

V závěru (s. 54-55) se pak autorka snaží odpovědět na otázku obsaženou v názvu práce. 

Opět však v jediném odstavci pouze shrnuje výpovědi svých informátorů. Větší prostor pak 

věnuje vytýčení dalších potenciálních směrů bádání. Problémem v tomto případě je, že tak činí 

bez toho, aby svou prací doložila porozumění jevu, který si sama v práci vytýčila. 

Po stránce formální je práce přijatelná, ačkoliv občas se autorka v textu nevyhne nářečním 

formulacím. Ta nejmarkantnější se objevuje v medailoncích informátorů, kde autorka užívá 

formulaci „informátor má X roků“ namísto „informátorovi je X roků“ (s. 25-28). Z hlediska 

překlepů a gramatických chyb práce nijak nevybočuje ze standardu. Poznámkový aparát autorka 

vede spolehlivě a bez zásadních nedostatků, s výjimkou titulu Michala Šafáře v bibliografii. 

Abych však nebyl pouze kritický, práce má i své světlejší stránky. Autorka vytvořila 

relativně ucelený text, který pojednává (byť s významnými výhradami a nedostatky) zvolený jev. 

Data, která autorka získala by v případě účinněji aplikovaných analytických postupů a vhodně 

zvolených otázek mohla přinést zajímavá zjištění. Největší potenciál přitom vidím v případě dat 

pojednávajících konceptualizaci pojmů „šampion“ či „vrcholový sportovec“.  

Schůdnou cestou by mohlo být např. přistoupit k problému z pozic kognitivní 

antropologie a sledovat jak informátoři konceptualizují jednotlivé pojmy, jaké jim připisují 

významy a jak formují jejich jednání, k čemuž by autorka, soudě dle předkládaného textu, mohla 

mít relativně blízko. 

Ačkoliv, jak je z posudku patrné, se k práci stavím velmi rezervovaně, celkově se 

domnívám, že i přes zmiňované nedostatky práce splňuje požadavky kladené na absolventskou 

bakalářskou práci. Proto ji, ač s jistými rozpaky, doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
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