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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Název práce: Geografické aspekty a šíření florbalu    

Autor práce: Jakub Zalubil  

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Po formální stránce je práce velmi zdařilá, je v ní minimum gramatických chyb či překlepů. Práce je 

přehledná, působí uceleně. Výtku bych měl ke kvalitě zpracování příloh (zejména převzatých 

obrázků). 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

V práci se zřetelným geografickým charakterem autor v úvodu stanovuje cíl práce, který dále rozvíjí 

dvěma výzkumnými otázkami. Ty jsou v analytické části práce patřičně rozpracovány a následně 

potvrzeny. 

 

Práce s literaturou 

Převažujícím zdrojem dat a informací v této práci jsou vesměs internetové (i zahraniční) webové 

stránky, což je u tohoto tématu pochopitelné a akceptovatelné.  Student také čerpal z publikací 

zabývající se alespoň částečně tímto tématem či geografií sportu obecně (jako např. autoři Tomeš, 

Wagner, Raitz, Holenda, Bale a další.). Oceňuji také e-mailovou korespondenci se švýcarskou a 

finskou florbalovou unií k získání potřebných dat. Autor práce prokázal schopnost pracovat se 

značným množstvím aktuálních zdrojů.  

 

Metodika práce 

Metodickému postupu při řešení práce se student věnuje hned v první kapitole, kde rozebírá použité 

metodiky a jejich případnou problematiku. V metodické části autor zpracovává výše získaná data a 

to i za použití korelační analýzy. Zvolené metody k dosažení cílů práce se jeví jako vhodné.  
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Analytická část práce 

Analytická část byla vypracována pečlivě. Výsledky jsou prezentovány přehledně pomocí grafů a 

tabulek (ke kterým se vztahuje již výše zmíněná výtka ohledně kvality samotných obrázků). Výsledky 

jsou dále písemně interpretovány a rozebírány v textu v navazujících souvislostech dané 

problematiky. 

 

Závěry práce 

Autor v závěrečné části práce jasně odpovídá na otázky uvedené v úvodu práce a potvrzuje své 

hypotézy. Ovšem zbytek závěru je formulován spíše jako shrnutí celé práce. Proto vhodnější by zde 

bylo ponechat více prostoru pro samotné závěrečné zhodnocení prezentovaných výsledků.  

 

Celkové zhodnocení práce 

Bakalářská práce splňuje náležitosti závěrečné práce, působí uceleným dojmem, téma je zde 

rozpracováno pečlivě. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

- V práci se uvádí, že ekonomická stránka florbalu napomáhá k postupnému profesionálnímu 

přístupu. Jak konkrétně? 

- Jak je to v případě florbalu v České republice s financováním? Stát, sportovní sdružení, sponzoři,… 

Jaký a jestli vůbec to má vliv na rozmístění této hry na území ČR („bohatší“ vs. „chudší“ 

kraje/města)? 

- Uvádíte, že florbal je založen na tzv. fair-play hře. Jaké zásady či náležitosti fair-play obsahuje? 
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