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Bakalářská práce Anny Krumpholcové se zabývá problematikou sociálních aspektů náročného 

sportovního odvětví – veslování. V úvodu práce nás studentka seznamuje s osobními důvody, které ji 

k tématu přivedly. Těmi byla úspěšná žákovská sportovní kariéra.  

Následuje teoretické ukotvení s pomocí odpovídající sociálněvědní literatury. Autorka dokládá, 

že se orientuje v současných pohledech na sociologii sportu. Následuje obsáhlá pasáž pojednávající o 

historii a pravidlech veslařského sportu. Pro účely bakalářské práce je snad až příliš rozsáhlá a popisná. 

Vzhledem k většímu rozsahu práce je to však omluvitelné. Už jen pro relativně malou obeznámenost 

s prostředím veslařského sportu. 

Další kapitola je věnována metodologii, okolnostem výzkumu. Za důležitou pasáž považuji také 

reflexi průběhu výzkumu a zhodnocení vlastního dlouhodobého zúčastněného pozorování.  

Hlavní část bakalářské práce vychází z analýzy obsáhlých rozhovorů se sedmi informanty. 

Většina jich byla prováděna s aktivními veslaři mladších ročníků. Poslední rozhovor provedla studentka 

s trenérem a předsedou veslařského klubu. Poskytla tak i pohled z poněkud odlišné perspektivy starší 

veslařské generace. Studentka popisuje vnímání veslařského prostředí a společenství v interpretacích 

jednotlivých aktérů. Poukazuje na význam sociálních vazeb založených na přátelství, ale také 

příbuzenství, a sdílení vítězství i porážek. Výrazná namáhavost tohoto sportu se pojí s prožíváním 

přátelské kolektivní identity, která členy týmu udržuje pospolu, i když jejich individuální výkonnost už 

je na ústupu.   

Patrná je snaha o poctivý přístup ke zvolenému tématu. Ale také láska ke zkoumanému prostředí 

a lidem. Tzv. insiderství může být metodologickým problémem. Může nám ale také otevírat dveře do 

zákoutí lidské duše.  

Studentka prokázala schopnost shromažďování dat samostatným terénním výzkumem a jejich 

následné zpracování. Ve své práci naplňuje vytyčené cíle a poskytuje zajímavý pohled do prostředí 

veslařského sportu a jeho subkultury. Bakalářská práci Anny Krumpholcové považuji za zdařilou a 

doporučuji ji k obhajobě s hodnocením „výborně - A“.       
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