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Předložená bakalářská práce představuje velmi zdařilý příspěvek k dějinám kopané na 

Mostecku. Téma je možné s ohledem na typ kvalifikační práce považovat za adekvátní. Autor 

se nevěnuje jen samotnému sportovnímu klubu, ale zasazuje vývoj kopané do kontextu města 

Mostu v období 20. a počátku 21. století. Správně poukázal na vzájemné „stýkání a potýkání“ 

německého a českého fotbalu v první polovině 20. století a neopominul poukázat i na politické 

vlivy totalitních režimů. Současně nechybí připomenutí, že tradiční označení klubů (Baník, 

Dukla, apod.), které přetrvává dodnes, má svůj původ v 50. letech 20. století. Nejobsažněji se 

autor věnuje období po roce 1989. 

Bakalářská práce je logicky strukturována. Po celkem stručném úvodu s vymezením 

cílů následuje přehledně zpracovaná kapitola věnovaná metodologii. Po nástinu vzniku kopané 

a jejich počátcích v českých zemích se autor přesouvá již do oblasti Mostecka. Členění 

navazujících kapitol o kopané v Mostě je vhodně zvolené. Bakalářská práce vyúsťuje do 

výstižně napsaného závěru. Výklad je dobře srozumitelný, konzistentní, bez myšlenkových a 

obsahových zvratů. To dokládá přesvědčivou znalost zpracovávaného tématu. Spektrum 

použitých zdrojů je ve vztahu k tématu vhodně zvolené. Vyzdvihnout je třeba jeho pestrost (od 

archivních pramenů až po polostrukturované rozhovory), která byla předpokladem využití 

různých metod práce. Podle mého názoru autor tuto výzvu s přehledem zvládl. Kladně oceňují 

i využití klubových log. 

K textu bakalářské práce nemám významnějších připomínek. Řada dílčích témat (např. 

fanouškovství) byla spíše otevřena, než vyčerpána. Každou takovouto připomínkou by však 

rozsah práce narůstal. 

Text považuji za čtivě napsaný a přehledně strukturovaný. Ani po jazykové stránce 

práce nevykazuje větší množství poklesků, než je u prací tohoto typu obvyklé. 

 

Na závěr mohu konstatovat, že student předvedl solidní badatelský výkon, který splňuje nároky 

kladené na bakalářské práce. Prokázal znalost práce s prameny i literaturou a schopnost 

zpracovat souvislý odborný text. Na základě shora uvedeného proto bakalářskou práci Adama 

Urbana doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení v ý b o r n ě. 
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