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OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
Adam Urban: Historie fotbalového klubu FK Baník Most. Fakulta humanitních studií Univerzity 

Karlovy, Praha 2020, 79 str. + Obrazové přílohy v textu. 

 

      

 V předložené bakalářské práci se Adam Urban zabývá z historicko-sociologického hlediska  

problematikou fotbalového klubu FK Baník Most. Zachytil fotbalový vývoj a peripetie ve městě, těsně 

spjatým s těžbou uhlí, v neposlední řadě architektonicky náročnými přesuny městského celku, 

komplikovanými poměry bydlení. Pokud jde o hierarchii fotbalu, zdejší  kopaná se pohybovala 

v několika ligových „patrech“ včetně toho nejvyššího, prvoligového. 

     Je chvályhodné, že  v závěrečné práci výstižně pojednal dobu,  kdy Most obývalo německé etnikum 

se svými sportovními celky. Po druhé světové válce nastal rozmach fotbalových aktivit; jejich 

důležitost  dokládá výstavba nového fotbalového stadionu,  k jehož otevření došlo roku 1961. Ostatně 

jde o výraznou dominantu města. Ve výčtu dění se ani nezapomíná na zázemí fotbalu, které se týká 

třebas fotbalové akademie a výchovy dorostu.   

     Autor využil pro svůj výklad kromě odborné literatury archivní zdroje, dokumenty a archiválie, 

dále dobová periodika, v neposlední řadě polostrukturované rozhovory i vlastní zkušenosti hráče a 

trenéra. V obrazových přílohách nalezneme například měnící se loga mostecké kopané i divácké 

ochozy. Domnívám se, že by bylo možné více charakterizovat sociální prostředí, nejen ochozy 

stadionu, nýbrž i hodnocení výkonu mužstva v restauracích a hospodách třebas i pomocí mobilních 

aplikací.  

      Už na  první pohled je patrné, že Adam Urban se ve sledované problematice vyzná a že dokáže 

přesvědčivě argumentovat. Úroveň autorovy solidní připravenosti se promítá také do způsobu 

výkladu. Je jasný, plynulý, bez jakýchkoliv myšlenkových skoků. Snahou autorovou je dospívat k co 

možná zobecňujícím závěrům.  

     Vysoce je nutné hodnotit tu skutečnost, že autor ve svém pojednání  projevuje značnou snahu 

přímo detailně obsáhnout zvolenou problematiku.  Lze mu přičíst k dobru smysl pro přehlednost a 

soustavnost výkladu. Konkrétní přínos jeho závěrečné práce spočívá v tom, že se snaží o určitou 

komplexnost a kontextovost rovněž z hlediska historické sociologie. Dále lze práci považovat za 

zdařilý příspěvek k sociologii města, a to na základě poměrně širokého bádání.  

      Celkem vzato se bakalářská práce Adama Urbana  vyznačuje jasnou a promyšlenou metodou, 

teoretickou fundovaností a metodologickou připraveností, jakož i schopností klást otázky. Dále práce 

přináší řadu původních postřehů a svědčí o autorově náležité erudici, přičemž úroveň teoretické 

připravenosti se nápaditě promítá do způsobu výkladu. Lze ocenit i přehlednost a čtivost pojednání. 

K obsahové a formální stránce nemám jako oponent žádné zásadní výhrady ani připomínky. Z toho 

všeho vyplývá, že právě posuzovaný výkon plně vyhovuje požadavkům na práci, která má být 

podkladem pro obhajobu.   

 

Závěr:  Předložená bakalářská práce splňuje náročná desiderata, navrhuji hodnocení známkou   

v ý b o r n ě .     

 

 

 

V Praze dne 28. srpna 2020                    

                                                                                        

                                                                    

                                                                           Doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.      
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