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Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Předložená práce představuje na katedře druhou studentskou studii věnovanou geografii 

jednoho z relativně nových sportů – florbalu. Dokumentuje tak, že je tento sport mezi 

studenty velmi populární. A právě zkoumání této skutečnosti je také jedním z hlavních cílů 

práce.   

Teoretická část práce není kvalitní, i když autor odkazuje na řadu proslulých autorů, jejich 

poznatků však využívá málo (přitom již jeden z prvních článků Johna Balea se zabývá difusí 

sportu – Sports History as Innovation Diffusion a prací o sportu a globalizaci je několik), 

resp. neobsahuje žádnou srozumitelnou implikaci pro geografii a řešení cílů práce.  

Hlavním nedostatkem je však velký nepoměr mezi popisnou a analytickou částí práce. Asi 

polovinu práce bylo možné zcela opominout. Zbytečné jsou kapitoly a pasáže věnované 

podružným tématům (detaily historie – bez ilustrativních mapek šíření, charakteristiky 

turnajů, povídání o osobních kontaktech), zcela zbytečná je kapitola Florbal trochu jinak 

věnovaná zejména florbalu vozíčkářů nebo kapitola Kvalita florbalu v porovnání s jinými 

sporty), jež s předmětem práce nesouvisí. Místo nich mohla být věnována větší pozornost 

analytické části, jak geografickému šíření (po městech a regionech), tak faktorům, které 

difusi ovlivňovaly. Např. kapitola věnovaná tomu, jak Česko pomáhalo šířit florbal ve světě 

je delší než kapitola, která měla patřit ke stěžejním a zabývat se geografickými aspekty a 

faktory šíření florbalu v Česku. Přitom část věnovaná šíření florbalu je solidní, pouze ji chtělo 

doplnit o zmíněnou geografii šíření alespoň v nejflorbalovějších zemích.   

Práce obsahuje prakticky vše, co by mohla obsahovat publikace (propagační brožura) o 

vývoji florbalu u nás i v evropském a světovém kontextu. Geografii (faktorům i aspektům) 

florbalu však mělo být věnováno podstatně více prostoru, zejména na základě kvalitnější 

kvantitativní analýzy. Tu však autor vyřešil jedním odstavcem, resp. tabulkou.   

Tradičně slabší je stylistická úroveň – většina práce je pojata v novinářském duchu – jako 

nepříliš kvalitní vyprávění o rozvoji florbalu. Příklad formulací odborného textu nehodných: 

„Florbal se jako levný a nenáročný sport dostává do sportovní krize (???). Florbal se až na 

Antarktidě a Grónsku hraje skoro všude. Na některých částích světa je tento sport v 

plenkách. Ve Švédsku už koukají, jak tento mladý sport dále posunout,..“. Občas se vyskytují  

nevhodné názvy tabulek.  
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Přes uvedené nedostatky autor odvedl značné penzum práce a předložená práce obsahuje 

elementární náležitosti, jež by měla bakalářská práce vykazovat. Kvalita zpracování je slabší 

a některé formulace by si zasloužily opravit. Přes uvedené nedostatky, zejména díky 

samostatnému úsilí autor, dokázal, že si s náročným úkolem dokáže víceméně poradit a 

proto doporučuji práci k přijetí. 

 

 

Datum: 28.8.2015  

Autor posudku: RNDR. Jiří Tomeš, Ph.D.  

 

Podpis: 

 


