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Předložená práce představuje druhou geografickou práci věnující se problematice původu
hráčů, ale je unikátní zaměřením na hokej a záběrem, když operuje s celkovým počtem 7275
hráčů a využívá zdrojů – databáze obsahující více než čtvrt miliónu hráčů. Bohužel i
v případě tradičních hokejových zemí jako Česko, Finsko, Švédsko a Švýcarsko, tedy zemí,
které mají vesměs výbornou statistikou, nejsou databáze úplné, resp. neobsahují některé
základní údaje.
Práce je standardně dlouhá (přes 80 stran), z nichž více než 15 tvoří grafické prvky, zejména
mapky a tabulky. Literatura k tématu je z objektivních důvodů velmi omezená. Teoretickometodologické ukotvení práce je nutně slabé, není totiž k dispozici žádná práce, o kterou by
bylo možné se (silněji, pokud vůbec) opřít; autorovi ani vedoucímu práce se nepodařilo na
sledované téma najít žádný skutečně odborný článek. Místo diskuse autor poskytuje krátkou
informaci o související literatuře a relevantní kapitolu nahrazuje pojednáním o vybraných
geografických aspektech – šíření ledního hokeje a rozmístění klubů a soutěží.
Cíle a východiska práce jsou jasné a jednoduché, práce je z uvedených důvodů dominantně
deskriptivní – představuje prvotní „mapování“ předmětu práce – produkci profesionální
vrcholových hokejistů v geografickém pohledu.
Většina práce je věnována popisnému hodnocení regionální diferenciace (regionálního
obrazu) produkce profesionálních hokejistů ve sledovaných evropských hokejových zemích.
Věcné řešení je založeno na jednoduché statistické analýze, jež vychází z hodnot absolutní a
relativní produkce/odchovu hokejistů podle měst a regionů (správních jednotek). Práci
zbytečně zatěžuje jednoduché textové hodnocení často na bázi absolutních hodnot, které
přitom pro sledování základního cíle práce – identifikovat a rozlišit líhně nejlepších
profesionálních hokejistů, nejsou vhodné.
Analýzu pro omezené možnosti determinované (ne)dostupností potřebných údajů představuje
korelace několika tzv. vysvětlujících proměnných (úspěšnost klubu), které jsou však natolik
triviální, že jejich vypovídací schopnost je banální, resp. omezená. Škoda, že si autor nepohrál
více s fenoménem hokejové niky (zvláště když analýza potvrdila významnou roli středně
velkých měst jako nejvýznamnějších líhní) – měst, která vesměs nemají žádný jiný vrcholový
sportovní klub takového významu jako ten hokejový (absence jiných významných klubů by
tak byla další vysvětlující proměnnou).
Určitý nedostatek také představuje, že grafické výstupy neuvádějí agregované údaje intenzity
produkce na úrovni nejvhodnějších regionálních/správních jednotek: kraje, provincie,
kantony, resp. jejich svazky.
Práce je slabší po stránce formální, zejména stylistické s řadou překlepů, chybějící interpunkcí
a vyšinutí z větné vazby. Kapitolám a subkapitolám často chybějí úvodní i závěrečné věty a
tak práce dobře nenavazuje, neplyne. Místy chybí vhodnější, přesnější názvy tabulek i kapitol.

Není také vhodné skončit práci – dvěma stránkami grafů. Zbytečně je časté používání spojení
město Brno, město Trenčín atd.
Místy vázne interpretace, resp. dokladování výzkumných otázek a hypotéz. K VO 1 by se
hodily kumulativní počty za města nižší velikostní kategorie versus produkce za Prahu,
Ostravu či Brno. K dokumentaci hypotézy 3 by bylo lepší použít průměrné hodnoty platu
odchovanců v NHL. Také opakující se popisnou interpretaci by oživla lepší znalost historie
klubů, kontextu sportovního i sociálně ekonomického vývoje měst - líhní.
A jednu „technickou“ poznámku. Přestože relativní čísla mají vyšší vypovídací hodnotu,
v některých případech je v rámci textového hodnocení lepší použít také čísla absolutní,
zejména v případě menších měst či obcí jako švýcarské Quinto (sídlo klubu Ambri-Piotta), jež
obsadilo suverénně 1. místo v rámci všech čtyřech sledovaných zemí podle počtu
odchovaných hokejistů na počet obyvatel (10 000 mužů) – hodnota 1212 hráčů je poněkud
zavádějící (absolutně se jedná o 64 hráčů) – je vyšší než počet obyvatel obce (pouhých 1050
obyvatel). Na druhém místě narušuje dominanci prvoligových klubů pouze třetiligový Seewen
(3100 obyvatel).
I přes uvedené připomínky a formální nedostatky je nutné ocenit velké penzum práce, kterou
autor odvedl a konstatovat, že splnil základní požadavky (i když v minimálním smyslu)
kladené na diplomové práce, a proto doporučuji práci k obhajobě.
6. 9. 2016

vedoucí práce RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.

