Oponentský posudek bakalářské práce
Jakub Splavec: Curling: od zábavy k modernímu sportu. Fakulta humanitních studií UK, Praha
2017, 60 s. + Přílohy.
Předložená bakalářská práce Jakuba Splavce představuje zdařilý pokus komplexně pojednat o
problematice menšinového „cílového“ sportu. Hned v úvodu je třeba podtrhnout tu skutečnost, že
práce vychází mimo jiné z vlastní zkušenosti hráče curlingu, opírá se o údaje získané vlastním
terénním výzkumem. Už na první pohled je patrné, že autor se ve sledované problematice vyzná
a že dovede přesvědčivě argumentovat. Podotýkám, že výstižné teoretické úvahy zabírají třetinu
závěrečné práce.
Pozoruhodné je, že se Jakubu Splavcovi podařilo rozvinout solidní výzkumnou aktivitu,
přičemž jde především o respondenty z vlastní sociální (sportovní) skupiny. Uplatňuje se tu
pohled zevnitř (antropologicky řečeno - emický přístup), bylo by užitečné alespoň v několika
sondách uvést taktéž názory zvenčí (etický přístup). Právě uplatnění komparativní metody by
umožnilo ukázat rozdíly a kontrasty, popřípadě shody.
Jinak při svém bádání se autor bakalářské práce zabýval třemi základními otázkami: pozicí
curlingu v rámci hierarchie současných sportů, dále jeho pozicí v rámci současného olympijského
sportu a konečně pak budoucností tohoto specifického sportu.
Teoreticky je předložená práce vhodně koncipována. Opírá se o například o publikace ke
studiu kolektivní paměti Maurice Halbwachse a Jana Assmanna. V seznamu literatury jsou
rovněž uvedeny dvě časopisecké stati Pierra Bourdieua. Právě v tomto případě mohlo být
uplatněno spíše jedno knižní dílo tohoto autora: Teorie jednání (český překlad 1998). Mám na
mysli především jeho tabulku k sociálním dispozicím, habitusům a z nich vyplývajícím zálibám.
Nastoluje se tu otázka životních stylů, stylových příbuzností apod. Nebudu podrobně rozvádět
přístup významného sociologa. Podotýkám jen, že se hodí i na dosti energeticky náročný cílový
sport curling. Jde o manažerskou, podnikatelskou, popřípadě profesorskou zálibu? Jiné cílové
sporty lze snadno a volně provozovat mimo halu nebo roční sezónu (kupříkladu pétanque nebo
frisbee). „Létající talíř“ mohu bez problému přidat do svého batohu.
Je škoda, že problematika uplatnění curlingu při komerčních akcích a firemních zábavných
aktivitách byla v bakalářské práci jen letmo naznačena. Mohlo zde například zaznít, že tyto akce
pomáhají financovat „základny“ pro tento druh sportu.
Za pozornost stojí, že závěrečná práce je vhodně členěna na kapitoly a podkapitoly, v nichž se
podává plastický obraz zvoleného sportovního odvětví. K předloženému pojednání nemám jako
oponent meritorní připomínky nebo výhrady. Po formální stránce práci nelze nic vytknout, neboť
se v ní nevyskytují žádné pravopisné chyby.
Celkově lze konstatovat, že Jakub Splavec ve své bakalářské práci osvědčil schopnost získat
relevantní údaje ke zvolené problematice rovněž vlastním terénním výzkumem. Prokázal, že je
schopen na přijatelné úrovni teoreticky uvažovat v příslušné oblasti studia a že umí získané
poznatky interpretovat. Předložená práce je přijatelně provedena jak po stránce metodologické a
teoretické, tak i praktické. Stylisticky je text velmi dobře zvládnut; je přehledný a čtivý. Je z něho
patrné zaujetí pro zvolený předmět studia.
Závěr: Protože Jakub Splavec podal optimální badatelský výkon, bakalářskou práci lze přijmout
jako vhodný podklad pro obhajobu. Práce vyhovuje náročným kritériím, přikláním se k
hodnocení známkou v ý b o r n ě .
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